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Λ
ύση στο αδιέξοδο που είχαν μπροστά τους οι

νέοι τοπικοί άρχοντες «δίνει» ο Τάκης

Θεοδωρικάκος. Ο νέος υπουργός

Εσωτερικών, αφού άκουσε τις απόψεις δημάρχων

και περιφερειαρχών, κατέληξε στις ρυθμίσεις που

θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής

αυτοδιοίκησης.

Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζει κατά

τρόπο συνολικό τα σημαντικά προβλήματα που εισήγαγε

ο «Κλεισθένης» (Νόμος 4555/2018), τον οποίο ψήφισε η

προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι κυριότερες επεμβάσεις εντοπίζονται στη διασφάλιση

της ομαλής λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι

οποία τίθεται σε κίνδυνο λόγω της εφαρμογής της απλής

αναλογικής κατά την εκλογή των δημοτικών και περιφε-

ρειακών συμβουλίων.

Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν στο σύνολό

τους προβλήματα που υπάρχουν ενόψει της εγκατάστα-

σης των νέων αρχών.

Επιγραμματικά η νομοθετι-

κή παρέμβαση εστιάζεται

στα παρακάτω σημεία:

• Θέσπιση δυνατότητα

σύμπραξης δημοτικών

παρατάξεων (στις οποίες

συμπεριλαμβάνεται υποχρε-

ωτικά η παράταξη του

Δημάρχου ή

Περιφερειάρχη), οι οποίες

λογίζονται ως ενιαία παρά-

ταξη για τη λειτουργία των

οργάνων των ΟΤΑ, διατη-

ρώντας ταυτόχρονα την

αυτοτέλεια κάθε μιας από

αυτές. Με τον τρόπο αυτό

ενθαρρύνεται η συνεργασία

τους κατά τρόπο αντίστοιχο

με την Κοινοβουλευτική δια-

δικασία (σχηματισμός συμ-

μαχικών κυβερνήσεων).

• Εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του

Περιφερειάρχη στις επιτροπές (Οικονομική Επιτροπή και

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στους Δήμους, Οικονομική

Επιτροπή και λοιπές επιτροπές στις Περιφέρειες). Με τον

τρόπο αυτό o Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης θα μπο-

ρούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκλέ-

χθηκαν από τους πολίτες, διατηρώντας όμως τον σημα-

ντικό ρόλο του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παράλληλα μεταφέρονται στις επιτροπές περιορισμένος

αριθμός αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του

Περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο

ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, Δημοτικά Ιδρύματα, ΝΠΙΔ, Κοινωφελείς

Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ) ώστε υπάρχει πλήρης ευθυγράμμι-

ση της πολιτικής του Δημάρχου με τα Νομικά Πρόσωπα

των ΟΤΑ.

• Προσαρμογή του τρόπου ψήφισης του

Προϋπολογισμού των ΟΤΑ (καθώς και του Τεχνικού

Προγράμματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

της ψήφισης τελών) και εισαγωγή νέας διαδικασίας η

οποία δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις (πλην Δημάρχου

/ Περιφερειάρχη) τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκμηριω-

μένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής αντι-

πρότασης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του

Συμβουλίου ισχύει η πρόταση / εισήγηση της

Οικονομικής Επιτροπής.

• Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των

αντιδημάρχων σε 1 έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιο-

λογημένης αντικατάστασής τους μετά τη πάροδο 6

μηνών.

• Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κάθε

περιφέρεια προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο ειδικό σύμ-

βουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα

είναι σε διαρκή συνεργασία όλο το έτος με την κεντρική

κρατική δομή.

Σύμφωνα με τις προθέσεις του νομοθέτη στη ρύθμιση θα

ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερεια-

κές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, εφόσον μία

από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο

Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης.

Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε

εντός της θητείας των αιρετών αρχών και δεν ανακαλεί-

ται, συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλει-

οψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συνενω-

θούν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού ή περι-

φερειακού συμβουλίου, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της

χάραξης της πολιτικής ο νομοθέτης ορίζει ότι η πλειοψη-

φία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επι-

τροπής ποιότητας ζωής ανήκει στον συνδυασμό με τον

οποίο εξελέξη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισά-

γεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών.

Επίσης θα μεταφερθούν μια σειρά αρμοδιότητες στην

οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη αποφάσεων,

αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των

δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων από ήσσονος

σημασίας θέματα χωρίς ωστόσο να αποψιλώνονται τα

οικεία συμβούλια.
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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 31/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 25/34c

Τρίτη 30/7/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 22/36c

Πέμπτη 1/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 25/39c

Παρασκευή 2/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 25/36c

Σαββάτο 3/8/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 24/44c

Κυριακή 4/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 25/41c

Δευτέρα 5/8/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 25/38c

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

Τι αλλάζει στη διοίκηση για Δήμους και ΠεριφέρειεςΤι αλλάζει στη διοίκηση για Δήμους και Περιφέρειες

protostypos.grprotostypos.gr



Σ
τη δημοσιότητα δόθηκε τη Δευτέρα η

εγκύκλιος με θέμα την εφαρμογή της

αντικαπνιστικής νομοθεσίας, την οποία

απέστειλε προς τις Περιφέρειες της χώρας και τους

φορείς του Δημοσίου ο υπουργός Υγείας Βασίλης

Κικίλιας.

Η κυβέρνηση επιθυμεί καθολική απαγόρευση του καπνί-

σματος σε δημόσιους χώρους, όπως ισχύει και στις

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της εγκυκλίου

για τον αντικαπνιστικό νόμο είναι η διασφάλιση της δημό-

σιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδρά-

σεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους

και χώρους συνάθροισης κοινού.

Βασικό στοιχείο, πέραν των απαραίτητων ενεργειών ενη-

μέρωσης του κοινού, αποτελεί και η υπενθύμιση της κεί-

μενης νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με

την ορθή και αυστηρή τήρηση του σχετικού θεσμικού

πλαισίου κατά προτεραιότητα:

Πού ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος

Ι. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων

Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύο-

νται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και

άλλα Ιδρύματα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.).

II. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

όπως: Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας,

Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία

– Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) κ.α.

III. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση

όπως: Σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα,

Φροντιστήρια.

IV. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπια-

κούς σταθμούς, παιδότοπους.

V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδι-

κών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων

παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης:

α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλει-

στούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την

παροχή εργασίας, β) στα καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, γ) στους παντός είδους κλειστούς

χώρους αναμονής, δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων

των χώρων που ειδικά προσδιορίζονται για τους καπνι-

στές, ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβα-

τικών σταθμών λιμένων, στ) στα παντός είδους κυλικεία,

ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπερι-

λαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτο-

κινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων, η) στα πάσης

φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης,

όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
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Π
ανηγύρισε την

Κυριακή 28/7, το

Ιερό Προσκύνημα

της Αγίας Ειρήνης της

Χρυσοβαλάντου στο

Κατωχώρι Φαρσάλων. 

Την  παραμονή της εορτής

τελέστηκε μέγας εσπερινός,

αρτοκλασία παρουσία του

Αρχιμανδρίτης π.

Θεόκλητος Δήμου, ο οποίος

χοροστάτησε στον πανηγυ-

ρικό Εσπερινό της Μονής

του «Χρυσοβαλάντου».

Στη συνέχεια πραγματοποι-

ήθηκε η περιφορά της εικό-

νας εντός του χωριού

παρουσία πλήθους πιστών,

ενώ ανήμερα της εορτής

τελέστηκε θεία λειτουργία.

Το ιερό προσκύνημα της

Αγίας Ειρήνης της

Χρυσοβαλάντου στο

Κατωχώρι Φαρσάλων κτί-

στηκε το 1978 από τον π.

Δημήτρη, τους κατοίκους

του χωρίου και δωρητές. Να

σημειωθεί άτι κάθε χρόνο

στην εορτή της Αγίας το επι-

σκέπτονται πολλοί πιστοί

απ΄ όλη τη Θεσσαλία. Στον

εορτασμό της Αγίας Ειρήνης

την παραμονή παρευρέθη-

καν πλήθος κόσμου και επι-

σήμων.

Χιλιάδες είναι οι μαρτυρίες

πιστών γυναικών που η Αγία

Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου

εισάκουσε τις προσευχές

τους και τις βοήθησε να

τεκνοποιήσουν. Στους

ιερούς ναούς, που τιμάται η

μνήμη της Αγίας Ειρήνης

της Χρυσοβαλάντου γίνεται

η Ευλόγηση των Μήλων, εις

ανάμνησιν των τριών μήλων

που δόθηκαν από τον

Παράδεισο προερχόμενα,

στην Οσία Ειρήνη

Χ ρ υ σ ο β α λ ά ν τ ο υ .

Λιτανεύονται τα μήλα μέσα

στο ναό και κατόπιν τοποθε-

τούνται μπροστά στη θαυ-

ματουργό εικόνα στο ιερό

θρονί της Αγίας Ειρήνης,

διαβάζεται η ειδική ευχή και

αγιάζονται. Η χάρη του Θεού

τα μεταβάλλει σε άγια μήλα,

τα οποία αν καταναλωθούν

ύστερα από τριήμερη

νηστεία και με πίστη, μπο-

ρούν να βοηθήσουν σε προ-

βλήματα με ατεκνία, αλλά

και σε άλλα προβλήματα

υγείας. Υπάρχει καταγε-

γραμμένο πλήθος τεκνοποι-

ήσεων αλλά και κάθε είδος

θαυμάτων.

Πηγή:ifarsala.gr

Από το ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ανακοινώνεται
η παρακάτω προκήρυξη
μιας θέσης.
Έχοντες υπόψη την υπ΄
αριθμ. 27/23-07-2019 από-
φαση του Δ.Σ του ΤΟΕΒ
ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «περί
πρόσληψης υπαλλήλου

γραφείου κατηγορίας ΔΕ με
σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου (πέντε μήνες).
ΚΑΛΟΥΜΕ
Α.  Τους ενδιαφερομένους
να προσληφθούν στη θέση
του υπαλλήλου γραφείου
του ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ όπως υποβάλλουν

μέχρι 09/08/2019:
1.Αίτηση διορισμού
2.Τίτλο σπουδών
3.Αντίγραφο ποινικού
Μητρώου τύπου Β΄(θα ζητη-
θεί αυτεπάγγελτα)
4.Πιστοποιητικό γεννήσεως
Β.  Αριθμός θέσεων:
Μία (1) θέση υπαλλήλου
γραφείου.
Γ. Σαν προσόντα για τον διο-
ρισμό καθορίζονται τα
παρακάτω:
1.Να έχουν την Ελληνική
Ιθαγένεια 
2.Να έχουν απολυτήριο
Λυκείου
3.Να έχουν γνώση Η/Υ
4.Να έχουν εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση
5.Να είναι μέλη ή τέκνα
μελών του Οργανισμού
6.Να είναι Δημότες του

Δήμου Φαρσάλων
7.Να έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος και να μην έχουν
υπερβεί το 65ο
έτος της ηλικίας των.
8.Να μην έχουν καταδικα-
στεί με ποινές που συνεπά-
γονται κατά Νόμο στέρηση
της ικανότητάς των για διο-
ρισμό σαν δημόσιοι υπάλ-
ληλοι σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 18 του Υ.Κ
Αποδοχές: Ενιαίο μισθολό-
γιο.
Η επιλογή θα γίνει με κριτή-
ρια ΑΣΕΠ.
Για κάθε πληροφορία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία
του ΤΟΕΒ –Αθηνών 2 τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
και στο τηλέφωνο
2491023043 στα Φάρσαλα.
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Επικαιρότητα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πανηγύρισε η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στο Κατωχώρι ΦαρσάλωνΠανηγύρισε η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στο Κατωχώρι Φαρσάλων

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο ΤΟΕΒ ΦΑΡΣΑΛΩΝΠροκήρυξη θέσης εργασίας στο ΤΟΕΒ ΦΑΡΣΑΛΩΝ



Μ
ε κάθε
λαμπρότητα,
επισημότητα και

θεία κατάνυξη εορτάστηκε
το διήμερο 25/26 Ιουλίου
η πολιούχος των
Φαρσάλων Αγία
Παρασκευή, προστάτιδα
των ματιών.
Παραμονή της εορτής τελέ-
στηκε Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεου και στη συνέχεια
έγινε περιφορά της εικόνας
της Αγίας Παρασκευής, η
οποία κατέληξε μέσω των

οδών Ρήγα Φεραίου και
Λαρίσης στην πλατεία
Δημαρχείου και εν συνεχεία
επιστροφή της Ιεράς
Εικόνας στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό, μέσω
της οδού Λαμίας.
Την πομπή συνόδευσε η
φιλαρμονική της πόλης, επί-
σημοι και πλήθος πιστών.
Στην πλατεία Δημαρχείου
τελέστηκε δέηση από τον
Σεβασμιότατο κ. Τιμόθεο.
Η Αγία Παρασκευή του 2ου
αιώνα, τότε που η εκκλησία
μας ζούσε στις κατακόμβες,
είχε πολλούς μάρτυρες και
τότε και πάντοτε. Πρώτος
μάρτυρας ήταν ο Κύριός
μας ο Χριστός. Η Αγία

Παρασκευή πριν το μαρτύ-
ριό της ήταν μέγιστη κατη-
χήτρια, διέδωσε την ορθό-
δοξη πίστη σε πολλές
περιοχές. Με ανδρεία και
γενναιότητα υπέμεινε τα
μεγάλα βασανιστήρια. Η
φωτιά ήταν το μεγαλύτερο
μαρτύριό της (μέσα στον
λέβητα).

Το «παρών» έδωσαν, μετα-

ξύ άλλων, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων Άρης

Καραχάλιος, ο νεοεκλεγείς

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, ο πρόε-

δρος Δ.Σ. Φαρσάλων κ.

Βάιος Νικολάου, η επικεφα-

λής της ελάσσονος αντιπο-

λίτευσης Μαρία Ίφου, ο

υποδ. του ΑΤ κ. Κώστας

Μπέτσικος και της 61ΜΕ κ.

Παν. Καρασιούτας, αντιδή-

μαρχοι, δημοτικοί σύμβου-

λοι, τοπικοί σύμβουλοι,

ιερείς, πλήθος κόσμου και

πιστών. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθη-
καν ανήμερα της εορτής της,
με τη θεία λειτουργία και την
αρτοκλασία στον Ιερό Ναό
της Αγίας Παρασκευής στα
Φάρσαλα.
Πηγή
Φωτογραφιών:ifarsala.gr
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Τίμησαν την πολιούχο τους Αγία Παρασκευή Τίμησαν την πολιούχο τους Αγία Παρασκευή 

τα Φάρσαλατα Φάρσαλα

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



Σ
ε ρυθμούς συλλογής

μπήκε η καλλιέργεια

της βιομηχανικής

τομάτας σε Λάρισα και

Φάρσαλα. Το σύνολο

σχεδόν των

συνεργαζόμενων

εργοστασίων (ΝΟΜΙΚΟΣ,

ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ, AGRO-

FARM), ανοίγουν τις πύλες

τους σε μια χρονιά η οποία

αναμένεται ως η καλύτερη

των τελευταίων ετών. Μετά

από μια διετία έντονων

χαλαζοπτώσεων και

καθολικών κυριολεκτικά

πλημμυρικών  φαινομένων,

η οποία δοκίμασε τις

αντοχές των παραγωγών

και το μέλλον της

καλλιέργειας, η φετινή

χρονιά κύλησε μέχρι

στιγμής σχετικά ομαλά και

η παραγωγή αναμένεται να

είναι καλή, τόσο ποσοτικά

όσο κυρίως ποιοτικά.

Τα διαδικαστικά θέματα της

συλλογής, όπως τιμές εργο-

στασίων, γενικοί όροι διακίνη-

σης του προϊόντος, μεταφορι-

κά, συμβάσεις, έχουν ολοκλη-

ρωθεί και παρουσιάστηκαν

διεξοδικά στη Γενική

Συνέλευση των ΘΕΣΤΟ που

πραγματοποιήθηκε στις 22/7,

με αυξημένη συμμετοχή και

έντονο ενδιαφέρον από τα

μέλη. Αυτή την περίοδο το

επιτελείο του ΘΕΣΤΟ οργα-

νώνει τις τελικές λεπτομέρειες

της καμπάνιας, με την ευχή

αυτή να κυλήσει ομαλά. Οι

γεωπόνοι του ΘΕΣΤΟ θα βρί-

σκονται καθόλη τη περίοδο

της συγκομιδής στα χωράφια

και τα εργοστάσια, για να δια-

σφαλίσουν την ορθή συλλογή

αλλά και τον έλεγχο της τήρη-

σης των συμφωνηθέντων

από πλευράς των εργοστα-

σίων. Σε κάθε περίπτωση, οι

παραγωγοί έχουν ενημερωθεί

να επικοινωνούν πριν τη

συγκομιδή με τους υπεύθυ-

νους γεωπόνους καμπάνιας

του ΘΕΣΤΟ.

Στις παραπάνω φωοτγραφίες

μπορείτε να δείτε πως έχει

καθοριστεί το μεταφορικό

κόμιστρο για τα εργοστάσια

ΝΟΜΙΚΟΣ, ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ και

AGROFARΜ.

Μ
ε ανακοίνωσή της

η Γραμματεία της

Πανελλαδικής

Επιτροπής των Μπλόκων

αντιτίθεται στις προθέσεις

του υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Μάκη Βορίδη, να

εισέλθουν οι ιδιωτικές

εταιρείες στο ασφαλιστικό

σύστημα της φυτικής και

ζωικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, αναφέρει

τα εξής:

«Με δηλώσεις του υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

Βορίδη για το θέμα του

ΕΛΓΑ, διαφαίνεται η πρόθε-

ση για είσοδο των ιδιωτικών

ασφαλιστικών και την αύξη-

ση των ασφαλίστρων χωρίς

ουσιαστική ασφάλιση και

αποζημίωση της παραγω-

γής όπως συμβαίνει άλλω-

στε και σήμερα.

Βεβαίως και δεν είναι κεραυ-

νός εν αιθρία οι δηλώσεις

του, η θέση αυτή ήταν διατυ-

πωμένη από την ΝΔ κατά

την προεκλογική περίοδο.

Το οργανωμένο αγροτικό

κίνημα, οι Ομοσπονδίες και

οι αγροτικοί και κτηνοτροφι-

κοί σύλλογοι που συσπει-

ρώνονται στην Πανελλαδική

Επιτροπή Μπλόκων είχε

προειδοποιήσει εδώ και

καιρό ότι η απαξίωση του

ΕΛΓΑ οδηγούσε αναπόφευ-

κτα στην είσοδο της ιδιωτι-

κής ασφάλισης και την

αύξηση των ασφαλίστρων

χωρίς αντίκρισμα για τους

παραγωγούς.

Στο ζήτημα του ΕΛΓΑ οι

μόνοι χαμένοι είναι οι αγρό-

τες και οι κτηνοτρόφοι που

πληρώνουν υπέρογκες

ασφαλιστικές εισφορές

χωρίς να αποζημιώνονται

για τις εκτεταμένες ζημιές

από τα καιρικά φαινόμενα

και τις νόσους, είτε αποζη-

μιώνονται με ψίχουλα. Εμείς

πληρώνουμε τα πάντα στον

ΕΛΓΑ, ακόμη και το λειτουρ-

γικό κόστος του οργανι-

σμού, ενώ όλες οι κυβερνή-

σεις έχουν «λερωμένη την

φωλιά τους» αφού από το

2011 δεν έχουν βάλει ούτε

ένα ευρώ, ενώ είχαν την

υποχρέωση να καταβάλ-

λουν 35 εκατ. ευρώ τον

χρόνο.

Η Πανελλαδική Επιτροπή

των Μπλόκων δηλώνει ότι

θα μας βρει απέναντί της η

κυβέρνηση και το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης αν

προχωρήσει τον σχεδιασμό

του για τον ΕΛΓΑ, που στρέ-

φεται ενάντια στους αγρότες

και κτηνοτρόφους.

Διατυπώνουμε ξανά την

πάγια θέση μας και διεκδι-

κούμε:

ΕΛΓΑ κρατικό φορέα με

επαρκή κρατική χρηματοδό-

τηση.

ΕΛΓΑ που θα ασφαλίζει και

θα αποζημιώνει στο 100%

την παραγωγή αλλά και το

κεφάλαιο από όλους τους

φυσικούς κινδύνους και

νόσους.

Ούτε σκέψη για αύξηση των

ασφαλίστρων!»
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-Από την Δευτέρα 1/7 καθημερινά θαλάσσια μπά-

νια σε Ν. Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ -

Αγά)

3-4/8 Διήμερη εκδρομή σε Επίδαυρο - Τολό.

Παρακολούθηση παράστασης στην Επίδαυρο

“Νεφέλες του Αριστοφάνη”.

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3* στο

Τολό.

Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

-5/8 - 6/8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Δωρεάν Επίσκεψη στο χωριό Βώλακας και στην Αγ.

Πελαγία.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής θα

γίνονται με λεωφορεία του γραφείου μας.

-Κυριακή 11/8 Μονοήμερη Προσκυνηματική εκδρομή

στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/8, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/8 το βράδυ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημερώνει

ότι από την 1/7 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια σε Ν. Αγχίαλο,

Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατηρ - Αγά)

Ώρα Αναχώρησης:8:00 π.μ.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” ενημερώνει

ότι από τις 6/8 θα διεξάγονται καθημερινά 

δρομολογία για θαλάσσια μπάνια στα Λουτρά

Δαμάστας.

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel” διοργανώνει

διήμερη εκδρομή στις 4 και 5/9, στην Τήνο, 

Αναχώρηση το Σάββατο 3/9 το βράδυ.

Έναρξη συλλογής βιομηχανικής τομάτας (2019) - Τιμές & μεταφορικό κόστοςΈναρξη συλλογής βιομηχανικής τομάτας (2019) - Τιμές & μεταφορικό κόστος

Ενάντια στα σχέδια Βορίδη για τον ΕΛΓΑ ηΕνάντια στα σχέδια Βορίδη για τον ΕΛΓΑ η

Πανελλήνια Επιτροπή των ΜπλόκωνΠανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων



Ο
ι χαμηλές

επιδόσεις των

υποψηφίων των

Πανελλαδικών

εξετάσεων αναμένεται

να «ρίξουν» κατά πολύ

τις βάσεις, οι οποίες θα

ανακοινωθούν στα τέλη

Αυγούστου. 

Ιατρικές, Πολυτεχνικές και

Νομικές θα έχουν πτώση

που σε ορισμένες περι-

πτώσεις θα αγγίξει ακόμα

και τα 200 μόρια σε κεντρι-

κά ιδρύματα, ενώ στα περι-

φερειακά η πτώση αναμέ-

νεται να ξεφύγει ακόμα και

1.000 μόρια ανά περίπτω-

ση. . 

Πάνω από 100 καινούργια

τμήματα στο μηχανογραφι-

κό δελτίο

Φέτος, η πορεία των βάσε-

ων στο σύνολό της είναι

πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί

με ασφάλεια καθώς πάνω

από 100 τμήματα είναι και-

νούργια στο μηχανογραφι-

κό δελτίο. Πρόκειται για

την πιο σαρωτική αλλαγή

που έχει γίνει μέσα σ’ ένα

χρόνο, φέρνοντας ανακα-

τατάξεις στο φετινό μηχα-

νογραφικό. Οι εκπαιδευτι-

κοί αναλυτές είναι πολύ

προσεκτικοί σχετικά με τα

νέα τμήματα τα οποία

έχουν διχάσει τους υποψη-

φίους και είναι άγνωστο αν

η «ανωτατοποίησή» τους

(σ.σ.: από ΤΕΙ σε ΑΕΙ) θα

δώσε επιπλέον κίνητρο

στους υποψηφίους να τα

επιλέξουν ή αν θα προκα-

λέσει αμφιβολίες λόγω της

fast track διαδικασίας με

την οποία έγιναν πανεπι-

στήμια μέσα σε λίγους

μήνες.

Συρρικνώθηκαν οι αρι-

στούχοι 

Μαζική είναι η συρρίκνωση

και των αριστούχων τη

φετινή χρονιά. Τα προη-

γούμενα χρόνια είχαν

καταγραφεί αυξομειώσεις,

με κάποιες σχολές να

σημειώνουν μεγάλες πτώ-

σεις (π.χ. πολυτεχνικά τμή-

ματα) και άλλες να εκτο-

ξεύονται (π.χ. Ιατρικές).

Φέτος όμως η αποτυχία

των υποψηφίων να πιά-

σουν άριστα ήταν καθολική

σε όλα τα επιστημονικά

πεδία, με αποτέλεσμα η

κάθοδος των βάσεων να

είναι συνολική.

Εκτοξεύθηκε ο αριθμός

των εισακτέων

Τέλος, η διάρθρωση του

αριθμού εισακτέων άλλαξε

άρδην μέσα σ’ ένα χρόνο.

Ο πρώην υπουργός

Παιδείας Κώστας

Γαβρόγλου εκτόξευσε τον

αριθμό εισακτέων στους

78.000, ενώ παράλληλα,

με την ίδρυση επιπλέον

τμημάτων, οδήγησε δύο

από τα τέσσερα επιστημο-

νικά πεδία να έχουν «συν-

θήκες ελεύθερης πρόσβα-

σης». Ειδικότερα, το 2ο

επιστημονικό πεδίο των

Θετικών και Τεχνολογικών

Σπουδών και το 4ο επιστη-

μονικό πεδίο της

Οικονομίας και της

Πληροφορικής διαθέτουν

σχεδόν αντίστοιχες θέσεις

με τους υποψήφιους σε

αυτά. Αυτό πρακτικά θα

οδηγήσει, παρά την καθο-

λική ανωτατοποίηση του

ακαδημαϊκού χάρτη

(κατάργηση όλων των ΤΕΙ

και ίδρυση νέων πανεπι-

στημίων), στο θλιβερό φαι-

νόμενο της εισαγωγής σε

πανεπιστήμια με 3 ή 4. Σε

ορισμένα μαθήματα σχε-

δόν το 50% έγραψε κάτω

από τη βάση. Όμως λόγω

πληθώρας θέσεων, οι

υποψήφιοι ακόμα και με

πολύ χαμηλές επιδόσεις

θα μπορέσουν να διεκδική-

σουν μία θέση σε πανεπι-

στημιακό αμφιθέατρο.

Βάσεις ανά πεδίο

1ο πεδίο –

Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ώ ν ,

Νομικών και Κοινωνικών

Επιστημών

Απώλειες 200-300 μορίων

θα υποστούν οι δημοφιλείς

σχολές στο 1ο επιστημονι-

κό πεδίο ακόμα και στα

κεντρικά ιδρύματα. Μόλις

968 είναι οι υποψήφιοι των

φετινών πανελλαδικών

εξετάσεων που πέτυχαν

από 18.000 μόρια και

πάνω. Στην κλίμακα από

17.500 μόρια έως 20.000

μόρια υπολείπονται περί-

που 400 αριστούχοι σε

σχέση με πέρσι, γεγονός

που θα σπρώξει τις βάσεις

προς τα κάτω στη δημοφι-

λή επιλογή της Νομικής

αλλά και της Ψυχολογίας.

Ακόμα μεγαλύτερες θα

είναι οι απώλειες σε σχο-

λές που κινούνται σε πιο

χαμηλά επίπεδα, ανάμεσα

στα 13.000-15.000 μόρια,

ενώ ευκαιρία αποτελεί για

όσους διεκδικούν μια θέση

στην Ψυχολογία η ίδρυση

δύο επιπλέον σχολών, στις

οποίες η εισαγωγή αναμέ-

νεται να γίνει ακόμα και με

300-500 μόρια πιο χαμη-

λά. Η Νομική Αθήνας

φλερτάρει με τα 18.000

μόρια από 18.219 πέρσι

και η Νομική

Θεσσαλονίκης πέφτει από

τα 17.965 μόρια.

2ο πεδίο – Θετικών και

Τεχνολογικών Σπουδών

Συρρικνώνεται και φέτος ο

αριθμός των αριστούχων

διατηρώντας την περσινή

πτωτική τάση στις πολυτε-

χνικές σχολές. Μόλις 736

υποψήφιοι έγραψαν από

18.000 μόρια έως και

20.000, με αποτέλεσμα οι

απώλειες στα κεντρικά

πολυτεχνικά ιδρύματα να

ξεκινάνε από 250 μόρια,

ενώ στα περιφερειακά

αναμένεται να πέσουν

ακόμα και 1.000 μόρια. Το

κατώφλι των 18.000

μορίων φαίνεται να χάνει

το σύνολο των σχολών του

ΕΜΠ. Σε όλο το φάσμα

των σχολών του εν λόγω

πεδίου αναμένονται χαμη-

λές βάσεις καθώς παρά

την πληθώρα θέσεων, οι

επιδόσεις φέτος ήταν απο-

γοητευτικές.

Στο ΕΜΠ όλες οι σχολές

αναμένεται να κινηθούν

στην κλίμακα των 17.000

μορίων, όπως και η

Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλα

πολυτεχνικά τμήματα η

βάση εισαγωγής θα κινηθεί

στα 16.000 μόρια, ενώ σε

Ξάνθη και Κρήτη οι απώ-

λειες μπορεί να ξεπερά-

σουν τα 1.000 μόρια.

Ειδικότερα, η

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

στο ΕΜΠ πέφτει από τα

18.240 μόρια στα 17.960

μόρια, ενώ στη

Θεσσαλονίκη αναμένεται

να χάσει πάνω από 200

μόρια και να πέσει στα

17.600.

Μικρή μείωση αναμένεται

στην Αρχιτεκτονική

Αθηνών, της τάξης των

100 μορίων, ενώ αυξημέ-

νη, γύρω στα 200-300

μόρια, στη Θεσσαλονίκη.

3ο επιστημονικό πεδίο –

Επιστημών Υγείας

Με 400 αριστούχους μείον

σε σχέση με πέρσι, προς

καθολική πτώση βαίνουν

στο σύνολό τους οι

Ιατρικές. Η Ιατρική Σχολή

Αθηνών όπως όλα δεί-

χνουν χάνει το κατώφλι

των 19.000 μορίων, ενώ η

τελευταία Ιατρική αναμένε-

ται να πέσει ακόμα και 300

μόρια.

Και φέτος όμως το εν λόγω

πεδίο συγκεντρώνει, παρά

τις αντιξοότητες, τον μεγα-

λύτερο αριθμό αριστού-

χων, με 1.160 να έχουν

γράψει πάνω από 18.000

μόρια. Η Ιατρική Αθήνας

είναι πολύ πιθανόν να

πέσει στα 18.900 μόρια,

ενώ η τελευταία Ιατρική

(Αλεξανδρούπολη) ίσα

που θα κρατηθεί στο 18,

με 18.100 μόρια.

Μεγαλύτερη είναι η πτώση

που αναμένεται σε

Βιολογία, Κτηνιατρική και

Οδοντιατρική, με απώλειες

που θα φτάσουν τα 300-

400 μόρια, ακόμα και στα

κεντρικά ιδρύματα.

4ο πεδίο – Οικονομικών

Σπουδών και

Πληροφορικής

Σταθερότητα με αυξομειώ-

σεις που δεν προβλέπεται

να είναι αξιόλογες αναμέ-

νονται στο 4ο επιστημονι-

κό πεδίο. Πρόκειται για το

πεδίο με τις πιο χαμηλές

επιδόσεις και αρκετά χαμη-

λές βάσεις, όμως φέτος,

παρά το γεγονός ότι οι

βαθμοί από 14.000 μόρια

είναι καλύτεροι, δεν θα

καταγραφεί αξιοσημείωτη

αύξηση, καθώς οι θέσεις

είναι περισσότερες σε

σχέση με πέρσι.

Οι αυξήσεις αλλά και οι μει-

ώσεις αναμένεται να κινη-

θούν στα κεντρικά ιδρύμα-

τα γύρω στα 100 με 200

μόρια, ακόμα και στις

δημοφιλείς σχολές, όπως

της Πληροφορικής και των

Οικονομικών. Σε καμία

περίπτωση όμως δεν θα

δούμε την καταβαράθρω-

ση των βάσεων, όπως θα

καταγραφεί στα υπόλοιπα

επιστημονικά πεδία.

Στο συγκεκριμένο πεδίο οι

βάσεις εισαγωγής δεν

ξεπερνούν τα 18.000

μόρια, ενώ πολύ χαμηλοί

βαθμοί, 4.000-6.000

μόρια, αναμένονται σε

πληθώρα σχολών, κυρίως

σε όσες αποτελούν μετεξέ-

λιξη ΤΕΙ σε ΑΕΙ.
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Α
πό τη Γενική

Περιφερειακή

Αστυνομική

Διεύθυνση Θεσσαλίας

ανακοινώνεται ότι,

ύστερα από απόφαση της

Διεύθυνσης Αστυνομίας

Λάρισας, λόγω εκτέλεσης

εργασιών ενσωμάτωσης

του Συστήματος

Διαχείρισης Συστημάτων

(SCADA) των σηράγγων

Τ1-Τ2 στο Ολοκληρωμένο

Σύστημα Διαχείρισης

Αυτοκινητοδρόμου

(IMMS), στο τμήμα του

αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.,

από τον ανισόπεδο

κόμβο Ευαγγελισμού

μέχρι το νοτιότερο άκρο

του ανισόπεδου κόμβου

Πλαταμώνα, από αύριο

Τρίτη 30 Ιουλίου έως και

την Πέμπτη 1 Αυγούστου,

καθώς και την Τρίτη 6

Αυγούστου, κατά τις ώρες

από 22:00 έως 06:00, θα

ισχύσουν προσωρινές

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις προ-

βλέπουν τα εξής: Ολικός

αποκλεισμός της κυκλοφο-

ρίας όλων των οχημάτων

και στις δύο κατευθύνσεις

του αυτοκινητόδρομου

Α.Θ.Ε., από τον ανισόπεδο

κόμβο Ευαγγελισμού (χ/θ

377+176) έως το νοτιότερο

άκρο του ανισόπεδου κόμ-

βου Πλαταμώνα (χ/θ

400+265) και εκτροπή της

κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο.

Ευαγγελισμού –

Λεπτοκαρυάς, καθώς και

αποκλεισμός του κλάδου

εισόδου προς τον αυτοκινη-

τόδρομο Α.Θ.Ε. στον ημι-

κόμβο Ραψάνης, με κατεύ-

θυνση προς Αθήνα.

«
Ο Πρωθυπουργός

“εκπλήσσει” με τη

συνέπειά του. Είχε

υποσχεθεί προεκλογικά

τη μείωση του ΕΝΦΙΑ

κατά 30% από το 2020,

αλλά προχωρά από αύριο

στη μείωσή του

μεσοσταθμικά κατά 22%.

Α
ς μην ξεχνάμε ότι ο

κ. Τσίπρας, με το

σύνθημα της

κατάργησης του ΕΝΦΙΑ,

κέρδισε τις εκλογές το

2015, όμως 4,5 χρόνια,

που ήταν κυβέρνηση, όχι

μόνο δεν τον κατήργησε,

αλλά δεν έκανε την

παραμικρή μείωση.»

Τα ανωτέρω τόνισε, μεταξύ

άλλων, ο Βουλευτής ΝΔ Ν.

Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,

στην τηλεόραση της ΕΡΤ1,

στους Θ. Σιαφάκα και Μ.

Κατσίμη, στην πρωινή εκπο-

μπή «Καλοκαιρινή

Ενημέρωση», κληθείς να

σχολιάσει τις

Προγραμματικές Δηλώσεις

της Κυβέρνησης, προσθέτο-

ντας:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

εξήγγειλε ακριβώς όσα είχε

υποσχεθεί κατά την προε-

κλογική περίοδο. Πέραν της

μείωσης της φορολογίας σε

κάθε επίπεδο, θα προχωρή-

σουμε άμεσα στις προσλή-

ψεις 4500 εκπαιδευτικών

στην Ειδική Αγωγή, 2000

κυρίως νοσηλευτών αλλά

και ιατρών στα νοσοκομεία,

καθώς και 1500 αστυνομι-

κών.

Καμία δέσμευσή μας δεν

αναιρέθηκε, τουναντίον. Τα

σενάρια περί περικοπών,

που διακινούνται και ακού-

στηκαν προεκλογικά από

τον κ. Τσίπρα όπως και τα

περί απολύσεων, είχαν και

έχουν ως μόνο στόχο να

εκφοβίσουν τον κόσμο, διότι

η επιχειρηματολογία του

ΣΥΡΙΖΑ εξαντλήθηκε. Η

ακριβής εκτέλεση του προϋ-

πολογισμού ανά υπουργείο

και φορέα της Γενικής

Κυβέρνησης και η εισπρα-

κτική απόδοση των θετικών

οικονομικών μέτρων, όπως

οι φοροελαφρύνσεις και η

βελτίωση των 120 δόσεων,

θα διασφαλίσουν τους απα-

ραίτητους πόρους, προκει-

μένου να υλοποιήσουμε το

πρόγραμμά μας».

Περαιτέρω, ο Λαρισαίος

πολιτικός, αναφορικά με τη

στάση της Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης σε σχέση με

τη Συμφωνία των Πρεσπών,

επεσήμανε:

«Ο κ. Τσίπρας προετοίμασε

τη Συμφωνία, χωρίς να ενη-

μερώσει κανέναν, και, στη

συνέχεια, την υπέγραψε. Οι

βουλευτές του την ψήφισαν

και την υπερασπίζονται, ενώ

μας προκαλούν για το τι

πρόκειται να πράξουμε

εμείς, πλέον, ως κυβέρνη-

ση, που όχι μόνο αντισταθή-

καμε και την καταψηφίσαμε,

αλλά καταθέσαμε και πρό-

ταση δυσπιστίας προς την

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ακόμη και αν “σκίσουμε” τη

Συμφωνία αύριο, τα Σκόπια

θα συνεχίσουν να είναι στο

ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μία διε-

θνή συμφωνία, η οποία έχει

παράξει νομικά δεδομένα,

ενώ οι βασικοί της όροι είναι

αμετάκλητοι. Ωστόσο, η

ένταξη των Σκοπίων στην

ΕΕ εξαρτάται από την

Ελληνική Κυβέρνηση. Θα

αξιοποιήσουμε το όπλο του

βέτο, που έχουμε στα χέρια

μας, ώστε να διορθώσουμε

ό,τι μπορούμε να διορθώ-

σουμε».

CMYK
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πρόγραμμα μαςπρόγραμμα μας



Τ
έλος στην

ταλαιπωρία των

εργαζομένων που

βγαίνουν στη σύνταξη

βάζει η κυβέρνηση,

σύμφωνα με κυβερνητικά

στελέχη. Το 34,33% των

νέων συντάξεων ως την 1η

Ιουνίου 2020, δηλαδή το

πολύ σε 11 μήνες από

σήμερα, θα εκδίδεται

ψηφιακά, ενώ αυτό θα

συμβαίνει για το 90% των

συντάξεων, έως την 1η

Ιουνίου 2021. Το

χρονοδιάγραμμα αυτό, που

είχε θέσει το υπουργείο

Εργασίας, εγκρίθηκε σε

διυπουργική σύσκεψη που

πραγματοποιήθηκε στο

Υπουργείο Εσωτερικών.

Στη σύσκεψη που

συμμετείχαν οι

συναρμόδιοι υπουργοί,

Γιάννης Βρούτσης, Τάκης

Θεοδωρικάκος και

Κυριάκος Πιερρακάκης,

αποφασίστηκε η

επιτάχυνση της

διαδικασίας έκδοσης

συντάξεων μέσω της

εισαγωγής του ΑΜΚΑ στην

βάση δεδομένων του

Πληροφοριακού

Συστήματος «Μητρώο

Πολιτών». Το Μητρώο

Πολιτών βρίσκεται υπό την

εποπτεία του Υπουργείου

Εσωτερικών και παίρνει

δεδομένα από τα Κέντρα

Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

Δήμους και Ληξιαρχεία.

Από την 1η Ιουνίου 2020 το

34,37% των νέων συντάξεων

θα εκδίδεται ψηφιακά, ενώ

παράλληλα κι ένα τμήμα των

εκκρεμών συντάξεων (πάνω

από 450.000 υποθέσεις) θα

ενταχθεί στην ψηφιακή απο-

νομή, ανακοίνωσε ο υπουρ-

γός Εργασίας, Γιάννης

Βρούτσης, ενώ ο υπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε

ότι «στην πορεία στόχος μας

θα είναι ολοένα και περισσό-

τερες συντάξεις να εκδίδονται

αυθημερόν».

Ειδικότερα, σε συνάντηση

που είχαν σήμερα στο υπουρ-

γείο Εσωτερικών, οι υπουργοί

Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης,

Εσωτερικών, Τάκης

Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, Κυριάκος

Πιερρακάκης συζητήθηκε το

ζήτημα της επιτάχυνσης της

απονομής των συντάξεων.

«Με την συνάντηση των

τριών υπουργών και τον

συντονισμό των τριών υπουρ-

γείων κάνουμε το πρώτο

μεγάλο βήμα στην μεγάλη

μεταρρύθμιση που έχουμε

μπροστά μας που είναι το

ψηφιακό άλμα κι ο ψηφιακός

μετασχηματισμός του υπουρ-

γείου Εργασίας στην κατεύ-

θυνση του να επιταχύνουμε

το συντομότερο δυνατό την

απονομή της σύνταξης και να

φτάσουμε σε έναν σκοπό: Την

1η Ιουνίου 2020 το 34,37%

των νέων συντάξεων να εκδί-

δονται ψηφιακά. Είναι μια

μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή

μια μεγάλη μεταρρύθμιση η

οποία γίνεται σήμερα με την

συνδρομή και τον συντονισμό

των υπουργών, Τ.

Θεοδωρικάκου και του Κ.

Πιερρακάκη» τόνισε ο κ.

Βρούτσης και υπογράμμισε

ότι «ο συντονισμός της

κυβέρνησης, η συνδρομή των

υπουργών κι πολιτική πρωτο-

βουλία θα φέρει πολύ γρήγο-

ρα θεαματικούς «καρπούς»

που θα αλλάξουν τον ρου της

ιστορίας και στο υπουργείο

Εργασίας και συνολικά στην

κυβέρνησης πάντα προς

διευκόλυνση των πολιτών».

Όσον αφορά στις εκκρεμείς

συντάξεις, ο υπουργός

Εργασίας είπε ότι «θα ακο-

λουθηθεί παράλληλη πορεία

μέσα από την οποία θα προ-

σπαθήσουμε με ένα νέο

οργανωτικό σχήμα διά μέσου

των ανθρώπων που βρίσκο-

νται στο υπουργείο Εργασίας

να επιταχύνουμε την διαδικα-

σία απονομής τους.

Αλλάζουμε το μέλλον και αντι-

μετωπίζουμε μια μεγάλη

παθογένεια δεκαετιών, που

ήταν προσβλητική για τον

πολίτη που ζητούσαν ως

επαίτης μετά τον εργασιακό

του βίο να πάρει την σύνταξή

του. Με αυτήν την μεταρρυθ-

μιστική προσπάθεια θα κατα-

φέρουμε κι ένα τμήμα των

εκκρεμών συντάξεων να το

εντάξουμε στην ψηφιακή απο-

νομή. Με τα πρώτα στοιχεία

τα οποία διαθέτουμε οι εκκρε-

μείς συντάξεις κι υποθέσεις

που αφορούν το υπουργείο

Εργασίας ξεπερνούν τις

450.000».

Όπως επισήμανε ο κ.

Βρούτσης «το 34,37% προκύ-

πτει μέσα από την μελέτη

που έχουμε κάνει. Το 2012-

2014 είχε γίνει αντίστοιχη

δουλειά. Μετά το 2015 δυστυ-

χώς εμποδίστηκε να συνεχι-

στεί αυτός ο μεταρρυθμιστι-

κός ρυθμός που είχαμε ξεκι-

νήσει. Η σημερινή προσπά-

θεια θα μπορούσε να είχε

γίνει νωρίτερα, δυστυχώς η

προηγούμενη κυβέρνηση την

σταμάτησε για γνωστούς

λόγους (ιδεοληπτικούς).

Αυτήν την συνέχεια σήμερα

την παραλαμβάνουν και την

συνεχίζουμε από το 2014».

Από την πλευρά του, ο

υπουργός Εσωτερικών,

Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε

ότι «ο στόχος της κυβέρνησης

του Κ. Μητσοτάκη είναι να

βάλει τέλος στην ταλαιπωρία

των πολιτών, γιατί οι πολίτες

οφείλουν να σέβονται το κρά-

τος αλλά και το κράτος πρέπει

εμπράκτως να σέβεται τους

πολίτες. Το υπουργείο

Εσωτερικών θα συνδράμει

αυτήν την προσπάθεια με

νομοθετική παρέμβαση η

οποία θα αφορά την χρήση

του Μητρώου των πολιτών το

οποίο υπάγεται ως ηλεκτρονι-

κή δομή στο υπουργείο

Εσωτερικών. Η νομοθετική

παρέμβαση θα γίνει αμέσως

με το πολυνομοσχέδιο που

από κοινού έχουμε με τους

συναδέλφους τις επόμενες

μέρες και ταυτόχρονα θα γίνει

η οργανωτική προετοιμασία

για να ανταποκριθούμε στο

χρονοδιάγραμμα που ανέφε-

ρε ο κ. Βρούτσης. Σε αυτό το

πολυνομοσχέδιο θα ενταχθεί

η κατάλληλη νομοθετική τρο-

πολογία που χρειάζεται προ-

κειμένου να αξιοποιηθεί το

Μητρώο Πολιτών του υπουρ-

γείου Εσωτερικών και να μπει

μέσα στα στοιχεία πληροφό-

ρησης και ο ΑΜΚΑ».

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, Κυριάκος

Πιερρακάκης σημείωσε ότι

«από την πρώτη μέρα της

ζωής της νέας κυβέρνησης

μιλήσαμε για έναν νέο τρόπο,

μια νέα προσέγγιση σε σχέση

με ψηφιακά έργα. Πιστεύουμε

ότι η ψηφιακή πολιτική είναι

μέσο για να κάνεις την ζωή

των πολιτών απλούστερη και

καλύτερη. Μιλήσαμε για την

επιτάχυνση απονομής των

νέων συντάξεων, το σχέδιο

που έχει επιμεληθεί η πολιτι-

κή ηγεσία του υπουργείου

Εργασίας είναι πολύ συγκε-

κριμένο, θα πραγματοποιηθεί

ακριβώς σε αυτές τις ημερο-

μηνίες κι αυτό θα είναι το

πρώτο βήμα. Στην πορεία

στόχος μας θα είναι ολοένα

και περισσότερες συντάξεις

να εκδίδονται αυθημερόν».
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Ψηφιακά η έκδοση του 34% των νέων συντάξεωνΨηφιακά η έκδοση του 34% των νέων συντάξεων

από τον Ιούνιο 2020από τον Ιούνιο 2020



Σ
ημαντικές

μειώσεις στον

ΕΝΦΙΑ θα

διαπιστώσει το σύνολο

των ιδιοκτητών

ακινήτων από τον

Σεπτέμβριο όταν θα

αποσταλούν οι

εκκαθαριστικά της

εφορίας και θα ξεκινήσει

η πληρωμή της πρώτης

δόσης του φόρου. Οι

μειώσεις αφορούν το

σύνολο των ιδιοκτητών

ενώ είναι μεγαλύτερες

για τους μικροιδιοκτήτες

και για την μεσαία τάξη.

Με βάση το νομοσχέδιο

που κατατέθηκε χθες

στη Βουλή ο

λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ

του 2019 θα είναι

μικρότερος κατά 30% για

τους ιδιοκτήτες με

ακίνητη περιουσία αξίας

έως 60.000 ευρώ ενώ

φθάνει το 25% για αξία

ακίνητης περιουσίας

80.000 ευρώ και το 20%

για ακίνητα αξίας έως

1.000.000 ευρώ. 

Για ακίνητη περιουσίας

μεγαλύτερης αξίας η μείω-

ση του ΕΝΦΙΑ θα ανέλθει

σε 10%.

Ενδεικτικά είναι τα ακό-

λουθα παραδείγματα για

το όφελος που θα έχουν

φέτος οι ιδιοκτήτες ακινή-

των από τη μείωση του

ΕΝΦΙΑ:

1. Φορολογούμενος με

διαμέρισμα πρώτου ορό-

φου, 110 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1980, στη ΙΖ Ζώνη

του Δήμου Περιστερίου, με

αξία 55.440 ευρώ. Το

2018 πλήρωσε ΕΝΦΙΑ

322,19 ευρώ. Το 2019 θα

πληρώσει ΕΝΦΙΑ 225,53

ευρώ. Η μείωση φόρου

ανέρχεται σε 96,66 ευρώ

ή 30%

2. Φορολογούμενος με

διαμέρισμα τρίτου ορό-

φου, 130 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1990, στη Δ' Ζώνη

του Δήμου Κορδελιού -

Ευόσμου της

Θεσσαλονίκης, με αξία

67.568 ευρώ. Το 2018

πλήρωσε ΕΝΦΙΑ  371,32

ευρώ. Το 2019 θα πληρώ-

σει 271,06 ευρώ Μείωση

φόρου 100,26 ευρώ ή

27%

3. Φορολογούμενος με

ένα διαμέρισμα τετάρτου

ορόφου, 100 τ.μ., έτους

κατασκευής 1996, στη Β'

Ζώνη του Δήμου Αγίας

Παρασκευής Αττικής, με

αξία 104.650 ευρώ και ένα

εξοχικό - μονοκατοικία 70

τ.μ. στη Ζ' Ζώνη του

Δήμου Ραφήνας -

Πικερμίου Αττικής, κατα-

σκευής 1985 και αξίας

52.500 ευρώ. Συνολική

Αξία Περιουσίας 157.150

ευρώ. Το 2018 πλήρωσε

ΕΝΦΙΑ 667,05 ευρώ. Το

2019 θα πληρώσει 533,64

ευρώ. Μείωση φόρου

133,41 ευρώ  ή 20%

4. Φορολογούμενος έχει

στην κατοχή του ένα δια-

μέρισμα τετάρτου ορόφου,

120 τ.μ., έτους κατασκευ-

ής 2010, στην Η' Ζώνη

του 5ου Διαμερίσματος

του Δήμου Θεσσαλονίκης

με αξία 150.696 ευρώ, ένα

εξοχικό - μονοκατοικία 80

τ.μ., στη Β' Ζώνη του

Δήμου Κασσάνδρας-

Καλλιθέας Χαλκιδικής

κατασκευής 2013 και

αξίας 76.800 ευρώ  και

μια πατρική μονοκατοικία

130 τετραγωνικών, κατα-

σκευής 1952, στην Α'

Ζώνη του Δήμου

Πολυκάστρου Παιονίας και

αξίας 61.425 ευρώ.

Συνολική αξία περιουσίας

288.921 ευρώ. Το 2018

πλήρωσε ΕΝΦΙΑ 1.348,19

ευρώ. Το 2019 θα πληρώ-

σει 1.078,55 ευρώ.

Μείωση φόρου 269,64

ευρώ  ή 20%

5.Φορολογούμενος έχει

στην κατοχή του ένα δια-

μέρισμα τετάρτου

Ορόφου, 120 τ.μ., έτους

κατασκευής 2010, στην Α'

Ζώνη στον Δήμο

Ηλιούπολης Αττικής, αξίας

179.676 ευρώ,  ένα εξοχι-

κό Διαμέρισμα Α' Ορόφου,

80 τ.μ., στη Β' Ζώνη του

Δήμου Ξυλοκάστρου

Κορινθίας, κατασκευής

2004 και αξίας 69.000

ευρώ και μια πατρική

Μονοκατοικία 130 τ.μ.,

στη Δ' Ζώνη του Δήμου

Τρίπολης, κατασκευής

1978 και αξίας 81.900

ευρώ. Συνολική Αξία

Περιουσίας 330.576 ευρώ.

Το 2018 πλήρωσε ΕΝΦΙΑ

1.543,92 ευρώ. Το 2019

θα πληρώσει 1.235,14

ευρώ. Μείωση φόρου

308,78 ευρώ  ή 20%

Ειδικότερα όπως προβλέ-

πεται στο νομοσχέδιο ο

ΕΝΦΙΑ του 2019 ανάλογα

με την αξία της ακίνητης

περιουσίας μειώνεται

συγκριτικά με το 2018

κατά:

- 30% για ακίνητα αξίας

έως 60.000 ευρώ. Στην

κατηγορία αυτή βρίσκονται

3,488 εκατομμύρια ιδιο-

κτήτες ακινήτων.

- 27% για ακίνητα αξίας

έως 70.000 ευρώ.

- 25% για ακίνητα αξίας

έως 80.000 ευρώ

- 20% για ακίνητα αξίας

έως 1.000.000 ευρώ

10% για ακίνητα αξίας

άνω του 1.000.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή ανή-

κουν 15.000 ιδιοκτήτες

ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η μείωση

του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται

στο συνολικό ποσό του

φόρου ( κύριου και

συμπληρωματικού) που

προκύπτει με βάση την

ακίνητη περιουσία εξαι-

ρουμένων των αγροτεμα-

χίων.

Η μείωση του φόρου υπο-

λογίζεται μετά τις εκπτώ-

σεις που προβλέπει η

νομοθεσία για τους ιδιο-

κτήτες με χαμηλά και ακί-

νητη περιουσία με επιφά-

νεια έως 150 τμ και αξία

έως 200.000 ευρώ για μια

τετραμελή οικογένεια.

Διευκολύνσεις και οφέλη

από την ένταξη στις 120

δόσεις για τα χρέη προς

την εφορία

Μεγάλες διευκολύνσεις και

ισχυρά κίνητρα προς τους

οφειλέτες να ρυθμίσουν τα

χρέη τους προς την εφο-

ρία σε έως 120 δόσεις

προβλέπονται ακόμη στο

φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι βασικές βελτιώσεις που

αφορούν  επιχειρήσεις και

φυσικά πρόσωπα είναι οι

ακόλουθες:

- Οι οφειλέτες νομικά πρό-

σωπα ή νομικές οντότητες

κερδοσκοπικού χαρακτή-

ρα με συνολική υποχρεω-

τικά υπαγόμενη στη ρύθ-

μιση βασική οφειλή έως 1

εκατ. ευρώ, έχουν τη

δυνατότητα ρύθμισης των

οφειλών τους σε 120

δόσεις. Παράλληλα έχουν

ισχυρό κίνητρο να επιλέ-

ξουν μικρότερο αριθμό

δόσεων για να κερδίσουν

μεγάλη μείωση των προ-

σαυξήσεων και των τόκων

ως εξής:

- 100% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται εφάπαξ

- 95% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται σε 2 έως 4

μηνιαίες δόσεις

- 85% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται σε 5 έως 12

μηνιαίες δόσεις

- 80% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται σε 13 έως

24 μηνιαίες δόσεις

- 75% εάν η οφειλή εξο-

φληθεί σε 25 έως 36 μηνι-

αίες δόσεις.

- 45% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται σε 37 έως

48 μηνιαίες δόσεις- 30%

εφόσον η οφειλή εξοφλεί-

ται σε 49 έως 60 δόσεις

- 20% για 61 έως 72 μηνι-

αίες δόσεις

- 10% εφόσον η οφειλή

καταβάλλεται σε 97 έως

120 δόσεις.

Στα παραπάνω ποσοστά

συμπεριλαμβάνεται το

ποσοστό 10% που προ-

βλέπεται κατά την ένταξη

στη ρύθμιση.

- Το ελάχιστο ποσό της

μηνιαίας δόσης ορίζεται

σε 20 ευρώ.

- Εφόσον ο οφειλέτης

προκαταβάλει ποσό του-

λάχιστον διπλάσιο της

μηνιαίας δόσης του προ-

γράμματος ρύθμισης που

έχει επιλέξει, χορηγείται σε

αυτόν ισόποση απαλλαγή

επί των συνολικών προ-

σαυξήσεων και τόκων

εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ποσό της προκαταβο-

λής δηλώνεται από τον

οφειλέτη κατά την υποβο-

λή του αιτήματος υπαγω-

γής στη ρύθμιση και κατα-

βάλλεται εντός τριών

εργάσιμων ημερών από

την υποβολή της αίτησης.

Οι δόσεις καταβάλλονται

έως την τελευταία εργάσι-

μη ημέρα των επόμενων

μηνών από την ημερομη-

νία αίτησης υπαγωγής στη

ρύθμιση.

-Το επιτόκιο μειώνεται

από 5% σε 3% και ισχύει

για όλες τις ανεξόφλητες

δόσεις της ρύθμισης μετά

την παρέλευση διμήνου

από την ψήφιση του

νόμου.

- Ρυθμίζονται και οφειλές

που βεβαιώνονται μέχρι

την ημερομηνία της αίτη-

σης υπαγωγής σε ρύθμι-

ση και αφορούν σε υπο-

χρεώσεις ετών, υποθέσε-

ων και περιόδων μέχρι και

31.12.2018, εξαιρούμενων

των οφειλών για τις οποίες

η προθεσμία υποβολής

δήλωσης λήγει μετά τις

31.12.2018.

- Αναστέλλεται η λήψη

αναγκαστικών μέτρων και

η συνέχιση της διαδικα-

σίας αναγκαστικής εκτέλε-

σης επί απαιτήσεων, κινη-

τών και ακινήτων.

- Νομικά πρόσωπα ή

νομικές οντότητες κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα με

βασική οφειλή έως 1 εκατ.

ευρώ που κατά την έναρ-

ξη ισχύος του νόμου

έχουν υπαγάγει τις οφει-

λές τους σε ρύθμιση σε

έως 36 μηνιαίες δόσεις

μπορούν να ζητήσουν τη

ρύθμιση των οφειλών του

σύμφωνα με τις νέες δια-

τάξεις.

-Οφειλέτες που έχουν

υπαγάγει τις οφειλές τους

σε ρύθμιση κατά την έναρ-

ξη ισχύος του παρόντος

νόμους δύνανται να ζητή-

σουν την εκ νέου ρύθμιση

των οφειλών τους μέχρι

την καταληκτική ημερομη-

νία για την υποβολή της

αίτησης.
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Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και οι αλλαγές στις 120 δόσειςΟι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και οι αλλαγές στις 120 δόσεις



Η
αναπτυξιακή

εταιρεία νομού

Λάρισας

Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., στο

πλαίσιο δημοσιοποίησης

της πρώτης πρόσκλησης

για την υποβολή

προτάσεων ιδιωτικού

χαρακτήρα, στο τοπικό

πρόγραμμα

LEADER/CLLD, (Μέτρο 19

του ΠΑΑ 2014-2020),

διοργάνωσε με τον Δήμο

Φαρσάλων, ενημερωτική

εκδήλωση στην αίθουσα

Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Φαρσάλων για

όλους τους ιδιώτες

ενδιαφερόμενους της

περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης παρουσιάστηκαν,

δράσεις ιδιωτικού χαρακτή-

ρα, διαδικασίες υποβολής

και αξιολόγησης των αιτήσε-

ων στήριξης, διαδικασίες

υλοποίησης των έργων και

οι υποχρεώσεις των δικαι-

ούχων.

Την ενημέρωση πραγματο-

ποίησαν τα στελέχη της

ΑΕΝΟΛ κ.κ. Παπαγεωργίου

Ιωάννα και Χαρταλάμη

Αθηνά, όπου απάντησαν

στους ενδιαφερόμενους

σχετικά με τα προγράμματα

και το ποσοστό της ενίσχυ-

σης που αγγίζει από 50%

εως 65%, ανάλογα την

κατηγορία της επένδυσης,

προϋπολογισμού έως

600.000 ευρώ και αφορά

περιοχές του νομού

Λάρισας, εκτός της πόλης

της Λάρισας.

Επίσης, συζητήθηκαν διά-

φορες περιπτώσεις επενδύ-

σεων όπως, η ενίσχυση η

ίδρυση ο εκσυγχρονισμός

και η επέκταση μιας επιχεί-

ρησης, η οποία δραστηριο-

ποιείται στη μεταποίηση

εμπορία και ανάπτυξη

γεωργικών προϊόντων, με

αποτέλεσμα μη γεωργικό

προϊόν. Η ενίσχυση επενδύ-

σεων στον τομέα του τουρι-

σμού, η επέκταση και ο

εκσυγχρονισμός μικρής

δυναμικότητας υποδομών,

χώρων εστίασης, διανυκτέ-

ρευσης. Η ενίσχυση επενδύ-

σεων παροχής υπηρεσιών

για την εξυπηρέτηση του

αγροτικού πληθυσμού (παι-

δικοί σταθμοί χώροι αθλητι-

σμού πολιτιστικά κέντρα) για

τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων, όπως

επαγγελματικά εργαστήρια,

παιδικοί σταθμοί, κέντρα

δημιουργικής απασχόλησης

και χώροι αθλοπαιδιών. Η

ενίσχυση επενδύσεων

στους τομείς της βιοτεχνίας,

χειροτεχνίας παραγωγής

ειδών μετά την πρώτη μετα-

ποίηση, Οι δράσεις συνερ-

γασίας μεταξύ μικρών επι-

χειρήσεων για την διοργά-

νωση κοινών μεθόδων

εργασίας και κοινής χρήσης

εγκαταστάσεων και πόρων,

όπως επίσης σε ότι αφορά

τα περιβαλλοντικά έργα και

τις τρέχουσες περιβαλλοντι-

κές πρακτικές, συμπεριβα-

λομένης  της αποτελεσματι-

κής διαχείρισης των υδά-

των, ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας και της διατήρη-

σης των γεωργικών τοπίων.

Να σημειωθεί οτι ανάλογη

ενημέρωση, είχε πραγματο-

ποιηθεί πριν ένα μήνα,  στον

Εμπορικό Σύλλογο

Φαρσάλων, με επιχειρημα-

τίες της περιοχής.
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Τα νέα της εβδομαδιαίας εφημερίδας
μας όπως και όλα τα φύλλα που κυκλο-
φορούν κάθε Τρίτη στα περίπτερα των
Φαρσάλων, θα μπορείτε να τα διαβά-
σετε στο ανανεωμένο site μας
www.protostypos.gr.

Ενημερώθηκαν για την 1η πρόσκληση έργων ιδιωτικούΕνημερώθηκαν για την 1η πρόσκληση έργων ιδιωτικού

χαρακτήρα της Α.Ε.ΝΟ.Λ.χαρακτήρα της Α.Ε.ΝΟ.Λ.



Η
Φαρσαλινή

πρωταθλήτρια

της δισκοβολίας

Κρίστυ

Αναγνωστόπουλου

συνεχίζει την ανοδική

πορεία της καθώς

κατέκτησε για ακόμη μια

φορά το χρυσό μετάλλιο

και την πρώτη θέση στο

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

στην Πάτρα.

Η Κρίστυ με βολή στα 56.36

μέτρα κατέκτησε την πρώτη

θέση και το χρυσό μετάλλιο.

Δεύτερη ήταν η Καισίδου

Σοφία με βολή στα 46.24

μέτρα ενώ στην τρίτη θέση

βρέθηκε η η Δήμητρα

Αλεξίου με βολή στα 44.68

μέτρα,

Πρόκειται για τον ένατο σερί

τίτλο της σε Πανελλήνιο

πρωτάθλημα, ένα επίτευγμα

που μόνο εύκολο δεν θεω-

ρείται και που προφανώς

δικαιώνει τους κόπους της

Φαρσαλινής πρωταθλή-

τριας.

Η Κρίστυ φέτος ως στόχο

έχει να πιάσει το όριο των

61.20 μέτρων που θα της

δώσει το εισιτήριο για το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

που θα διεξαχθεί στην Τόχα

στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η καλύτερη βολή της μέχρι

στιγμής είναι τα 58.77 μέτρα

που έκανε στο μίτινγκ του

Χάλλε στην Γερμανία.

Για να καταφέρει να πιάσει

το όριο και να πάρει το εισι-

τήριο για την Τόχα η Κρίστυ

θα έχει ακόμη δυο ευκαιρίες.

Αρχικά στις 9 και 10

Αυγούστου στην Πολωνία

θα συμμετάσχει στο

Ευρωπαϊκό Κύπελλο ομά-

δων στο Μπιντγκόζ.

Ενώ στις 2 και 3

Σεπτεμβρίου στο Πλέβεν

της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί

το Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Η Κρίστι δηλώνει έτοιμη να

πετύχει την βολή που θα της

δώσει το «μαγικό εισιτήριο»

και πλέον με εντατικές προ-

πονήσεις και καλή διάθεση

μετά το χρυσό στην Πάτρα

«φουλάρει» για τον στόχο

της.

Να υπενθυμίσουμε ότι η

Κρίστι πλέον ανήκει στον

Γ.Σ. Κερατέας.

Εμείς της ευχόμαστε καλή

επιτυχία και καλή δύναμη!!! 
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Άρθρα Αναγνωστών

“Χρυσή” ξανά η Φαρσαλινή “Χρυσή” ξανά η Φαρσαλινή 
πρωταθλήτρια Κρίστι Αναγνωστοπούλου!πρωταθλήτρια Κρίστι Αναγνωστοπούλου!



Τ
α μπλε του

Γυμναστικού

Συλλόγου

Φαρσάλων θα συνεχίσει

να φοράει και την νέα

σεζόν ο πολύπειρος

Δημήτρης Δέσπος.

Οι άνθρωποι του

Γυμναστικού τα βρήκαν σε

όλα με τον Δέσπο και έτσι

για ακόμη μια σεζόν παρα-

μένει στα Φάρσαλα.

Πρόκειται δεδομένα για μια

ανανέωση η οποία δείχνει

τον τρόπο προσέγγισης των

Φαρσαλινών και την νέα

σεζόν στην Β Εθνική κατη-

γορία.

Ο Δέσπος την περσινή

σεζόν βοήθησε τα μέγιστα

ώστε ο Γυμναστικός να

παραμείνει στην κατηγορία

και σε κάθε του παιχνίδι

ήταν παράδειγμα προς

μίμηση με το πάθος και την

αυταπάρνηση που τον δια-

κατέχει.

Πλέον οι άνθρωποι της

Διοίκησης του Γυμναστικού

μαζί με τον νέο τεχνικό κ.

Γρηγόρη Γιάσσαρη «τρέ-

χουν» τις εξελίξεις τόσο στο

κομμάτι των ανανεώσεων,

όσο φυσικά και στο κομμάτι

των μεταγραφών και εντός

των επόμενων ημερών ανα-

μένονται και οι ανακοινώ-

σεις.

Τ
ο 4ο Τουρνουά

Σκακιού Γιορτής

Χαλβά Φαρσάλων

θα πραγματοποιηθεί στο

Πολιτιστικό Κέντρο από

τις 27 έως τις 29

Σεπτεμβρίου.

Έως τώρα έχουν δηλώσει

συμμετοχή 115 σκακιστές

(με ανώτατο όριο τις 128)

από συλλόγους της

Μαγνησίας, Λάρισας,

Θεσσαλονίκης, Αττικής,

Τρικάλων, Αχαΐας, Εύβοιας,

Χαλκιδικής, Λιβαδειάς,

Φωκίδας, Πρέβεζας,

Καβάλας, Καρδίτσας,

Αιτωλοακαρνανίας, Βέροιας

και Ξάνθης.

Όπως γίνεται κατανοητό για

ένα τριήμερο τα Φάρσαλα

θα γίνουν σκακιστικός προ-

ορισμός για παίκτες απ όλη

την Ελλάδα.

Τα οφέλη βέβαια για την

πόλη θα είναι πολλαπλά

αφού όλοι αυτοί θα έρθουν

και θα μείνουν (με τις οικο-

γένειές τους) στα Φάρσαλα

για τρεις ημέρες.

Χορηγοί του τουρνουά

έχουν αναλάβει γνωστές

επιχειρήσεις της πόλης.

Χρυσός χορηγός είναι η

ΚΡΟΥΣΤΑ. Αργυρός χορη-

γός ο ΧΑΛΒΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ.

Χάλκινοι χορηγοί το ΜΕΖΕ-

ΔΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ και

τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΣΟΥΡΛΑΣ-ΤΣΟΜΠΑΝΑ-

ΚΗΣ.

Δ
ιπλή μεταγραφική

ενίσχυση

ανακοίνωσε η

Θύελλα Βασιλί η οποία

έκανε δικούς της τους

Γιώργο Τσάτσο και

Γιώργο Αγγελουσόπουλο.

Ο Τσάτσος είναι 21 ετών

αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ

και μέχρι πρότινος ανήκε

στην ομάδα του Αγίου

Γεωργίου.

Επίσης έχει αγωνιστεί κατά

το παρελθόν στην Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων από

όπου και ξεκίνησε την καριέ-

ρα του.

Ενώ στον χώρο του κέντρου

αγωνίζεται και ο Χρήστος

Αγγελουσόπουλος ο οποίος

είναι 31 ετών και μέχρι πρό-

τινος ανήκε και αυτός στον

Άγιο Γεώργιο

Δεδομένα πρόκειται για δυο

παίκτες που θα βοηθήσουν

σημαντικά την ομάδα της

Θύελλας στην προσπάθεια

της στο πρωτάθλημα της Β

ΕΠΣΛ κατηγορίας. Μετά την έναρξη της

συνεργασίας του με τον

Δημήτρη Δανιλούλη ο ΑΟ

Ναρθακίου ξεκίνησε τον

«χορό» των ανανεώσεων

με τους «γαλάζιους» να

ανακοινώνουν την ανανέ-

ωση με 13 συνολικά

ποδοσφαιριστές οι οποίοι

αναμένεται να βοηθήσουν

την ομάδα του Ναρθακίου

και την νέα σεζόν στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Αναλυτικά με την φανέλα

του ΑΟΝ την νέα σεζόν θα

αγωνίζονται οι εξής ποδο-

σφαιριστές:

Ζεϊμπέκης Νίκος, Καψιώχας

Λευτέρης, Δημακόπουλος

Γιάννης, Μισαηλίδης

Δημήτρης, Κατσικόπουλος

Γιώργος, Καραβαγγέλης

Γιώργος, Λελεντζής Στάθης,

Κόκκαλης Στέφανος,

Μανταλιάς Κώστα,

Καπετάνος Χρήστος,

Μπουλούτσος Γιώργος,

Μπίνας Χρήστος και

Παπανικολάου Χρήστος.
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Αθλητικά
CMYK

Ενίσχυση εις διπλούν για τηνΕνίσχυση εις διπλούν για την

Θύελλα Βασιλί!Θύελλα Βασιλί!

Φουλ των ανανεώσεων και Φουλ των ανανεώσεων και 

προχωράει ο Α.Ο.Ναρθακίουπροχωράει ο Α.Ο.Ναρθακίου

Ανανέωσε ο «στυλοβάτης» του ΓυμναστικούΑνανέωσε ο «στυλοβάτης» του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων!Συλλόγου Φαρσάλων!

Σκακιστικός τουρισμός στα ΦάρσαλαΣκακιστικός τουρισμός στα Φάρσαλα

με το 4ο Τουρνουά Σκακιούμε το 4ο Τουρνουά Σκακιού



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού διπλώματος, με διδακτική

εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου,

λυκείου και σε φοιτητές. 

Τηλ.6974519288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 65τμ επι

της οδού 25ης Μαρτίου 10 στα

Φάρσαλα στον 2ο όροφο (πάνω

από το καφενείο του κου

Γκουντόπουλου). Τιμή 200 ευρώ. 

Πληροφορίες: 2421215133,

6982163000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 1ου ορόφου 125

τ.μ. , κατασκευής 1992 στο κέντρο

των Φαρσάλων. Διαθέτει μόνωση,

διπλά τζάμια, τζάκι, κουζίνα ενιαία

με σαλόνι, τρία υπνοδωμάτια, δύο

μπάνια και είναι σε άριστη κατά-

σταση. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 60τ.μ.

με πρόσοψη στον δρόμο, εντός

οικοπέδου 300τ.μ. επί της οδού

Κελευστή Μαυρογιώργου στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλ:

6978155277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω μετακόμισης,

ψυγείο Princess, κουζίνα

Princess, τραπεζαρία με πέντε

καρέκλες, 2πλο ξύλινο κρεβάτι

με δύο κομοδίνα και τηλεόραση

με έπιπλο τηλεόρασης.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6908673788

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 14 στρεμμάτων

ποτιστικός στον Σταυρό

Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6974373995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το κατάστημα
“ΙΛΙΟΝ” επι της Οδού Λαμίας
170 στα Φάρσαλα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 24910-26155
& 6909412525

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος
για Κεντρική Ψαροταβέρνα στην
Αμαλιάπολη (ΡΕΠΑΚΗΣ)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6974775157

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 16 στρεμμάτων
ποτιστικά στην τοποθεσία
“Μεριάς” στην Βαμβακού
Φαρσάλων.
Τηλ Επικοινωνίας: 6980969591
& 24910 - 23011
Ώρες Επικοινωνίας: 8:00 - 14:30
π.μ. & 17:30 - 22:00 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμεταχείριστα 
1) Αναπηρικό Καροτσάκι
2) Αερόστρωμα μονό με μηχάνη-
μα κομπρεσέρ και αναδιπλούμε-
νο 
κρεβάτι
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -
31029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δυάρι 60
τ.μ. επί της οδού Στρατηγού
Μακρυγιάννη 10 στα Φάρσαλα
με αυτόνομη 
θερμάνση.
Πληροφορίες στο τηλ:
6973746675
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3 0 / 7 :  Κ α ρ ά μ π α ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  5  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 9 3 9

3 1 / 7 :  Δ α μ ι α ν ό ς  Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ / ν σ η :  Ν .

Κ ο υ κ ο υ φ λ ή  7  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 1 5 4    

1 / 8 :  Μ α υ ρ α ν τ ώ ν η ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  Δ / ν σ η :

Θ έ τ ι δ ο ς  7 0  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 3 4 6 5        

2 / 8 :  Μ α ρ γ α ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ  Β ι ρ γ ι ν ί α  Δ / ν σ η :

Λ α ρ ί σ η ς  2 6  κ α ι  Θ έ τ ι δ ο ς  Τη λ :  2 4 9 1 0 -

2 3 0 1 2

3 / 8 :  Μ π α σ α γ ι α ν ν η  Α γ γ ε λ ι κ ή  Δ / ν σ η :

Π α τ ρ ό κ λ ο υ  11  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 2 2 5

4 / 8 :  Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ  Σ ω τ η ρ ί α  Δ / ν σ η :

Λ α ρ ί σ η ς  &  Λ ε ω ν ί δ ο υ  Τη λ :  2 4 9 1 0  -

2 6 1 8 3

5 / 8 :  Κ ο ν τ ο ν ί κ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ / ν σ η :

Λ α μ ί α ς  2 8  Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 4 4 5 5  /  2 4 9 1 0 -

2 2 4 1 6

6 / 8 :  Ζ α χ α ρ ά κ η  Ε λ έ ν η  Δ / ν σ η :   K α ν α δ ά

2 7   Τη λ :  2 4 9 1 0 - 2 2 3 2 1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργά-

τες για εποχιακή απασχόληση

σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας.

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 24910-25600 &

25601 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της

ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΠΡΑΣΣΑ που γεννήθηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στην Βαμβακού Φαρσάλων και η ΕΛΕΟΥΣΑ –

ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΤΡΩΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το

γένος ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στο Σιτοχώρο Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε

Πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ το γένος ΓΕΡΜΑΝΗ που γεννήθηκε στον Βόλο

και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του 

ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ

που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα 

πρόκειται να έλθουν σε Θρησκευτικό γάμο στο Ναρθάκιο

Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ που γεν-

νήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στον Άγιο Γεώργιο

Φαρσάλων και η ΛΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και της ΘΩΜΑΗΣ το γένος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στην Κρήνη

Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό

Γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

στην Κρήνη Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΦΩΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΒΑΙΟΥΛΗ που γεννήθηκε και κατοικεί

στην Λάρισα και η ΣΙΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ που γεννήθηκε και

κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε Θρησκευτικό

γάμο στο Ναρθάκιο Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΕΖΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΚΡΗ που γεννήθηκε στον Βόλο και

κατοικεί στα Κάτω Λεχόνια Βόλου και η ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος

ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί

στον Βόλο πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο

στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στα Πυργάκια Φαρσάλων



Δ
υναμικά ξεκίνησε τον σχεδιασμό του για τη

νέα ποδοσφαιρική σεζόν ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων με σκοπό να είναι

πανέτοιμος στο πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Οι ροσονέρι έδωσαν για ακόμη μια σεζόν «ψήφο εμπι-

στοσύνης» στον έμπειρο τεχνικό Βασίλη Τσιανάκα με

στόχο να συνεχίσει την καλή παρουσία της ομάδος και

την νέα σεζόν και να πετύχει τους στόχους που έχουν

θέσει Διοίκηση, προπονητής και παίκτες.

Μάλιστα οι άνθρωποι των Χαλκιάδων ανακοίνωσαν και

την πρώτη τους μεταγραφή που ακούει στο όνομα

Άγγελος Μπατζιανούλης.

Ο πολύπειρος σκόρερ μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα

της Μάνδρας ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και σε

Δήμητρα Αγιάς, Νέο Περιβόλι, Ανθούπολη,

Πελασγιώτιδα Ζάππειο κ.α.

«
Μπαμ» ολκής

έκανε ο Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων καθώς οι

ροσονέρι ανακοίνωσαν

την δεύτερη μεταγραφή

τους και αυτή ακούει στο

όνομα Παναγιώτης

Σιδηρόπουλος.

Δεδομένα πρόκειται για μια

μεταγραφή που ήδη έχει

ταράξει τα… «νερά» στο

πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΛ

κατηγορίας και όχι μόνο,

μιας και ο 29 χρόνος εξτρέμ

αποτέλεσε «μήλο της έρι-

δος» για πολλές ομάδες της

Επαρχίας μας και όχι μόνο.

Ιδιαίτερες συστάσεις για τον

Σιδηρόπουλο δεν χρειάζο-

νται μιας και μιλάμε για έναν

ποδοσφαιριστή ο οποίος

την περσινή σεζόν συνέβα-

λε τα μέγιστα στην ομάδα

του ΑΟ Ναρθακίου σε μια

σεζόν στην οποία ο ΑΟΝ

πέτυχε την άνοδο αήττητος

και με τον Σιδηρόπουλο να

είναι εκ των βασικών συντε-

λεστών της μεγάλης επιτυ-

χίας.

Επίσης έχει φορέσει και την

φανέλα του Ολυμπιακού

Αμπελιάς με μεγάλη επιτυ-

χία.

Πρόκειται για μια μεταγραφή

η οποία θα δώσει ποιοτικές

λύσεις στην μεσοεπιθετική

γραμμή των Χαλκιάδων.

Σύσσωμη η ομάδα του

Μεγάλου Αλεξάνδρου εύχε-

ται στον Σιδηρόπουλο καλή

αγωνιστική σεζόν με υγεία

και επιτυχίες

«
Ναρκοπέδιο» θυμίζει
τις τελευταίες ημέρες
η Δόξα Υπέρειας, με

τους «μαυραετούς» να
απασφαλίζουν την μια
βόμβα πίσω από την
άλλη.
Μετά το «κανόνι» Τζατζάκη
η Δόξα έκανε το «μπαμ» και
απασφάλισε βόμβα ολκής
και για τα μετόπισθεν ντύνο-

ντας στα ασπρόμαυρα τον
πολύπειρο αμυντικό Φάνη
Πρίφτη.
Ο Πρίφτης μέχρι πρότινος
ανήκε στην ομάδα του ΑΟ
Ναρθακίου συμβάλλοντας
τα μέγιστα στην αήττητη
πορεία και την άνοδο των
γαλάζιων στην Α1 ΕΠΣΛ
κατηγορία.
Η Δόξα Υπέρειας κινήθηκε

ταχύτατα και απέσπασε το
πολυπόθητο ναι, με την
προσθήκη του Πρίφτη στα
μετόπισθεν να ανεβάζει
αυτόματα το επίπεδο στην
αμυντική γραμμή των αετών
οι οποίοι με τις κινήσεις τους
θέτουν υψηλούς στόχους,
στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγορία.
Επίσης ο Πρίφτης έχει αγω-
νιστεί μεταξύ άλλων στον
Πλατύκαμπο, την Νίκαια,
τον Απόλλων Λάρισας και
τον Αετό Αμυγδαλέας και
την ομάδα της Λάρισας
2012.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
της Δόξας Υπέρειας:
«Η Διοίκηση του Α.Ο Δόξα
Υπερειας βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την απόκτηση του
ποδοσφαιριστή Πρίφτη
Φάνη που αγωνίζεται στην
θέση του κεντρικού αμυντι-
κού .
Σύσσωμη η διοίκηση τον
καλωσορίζει στην ομάδα και
του εύχεται υγιή και πετυχη-
μένη ποδοσφαιρική σεζόν.
Παικταρά καλώς όρισες
στην ομάδα μας! Τα καλύτε-
ρα είναι μπροστά μας.»

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελίας συνεχίζει

να «πυροβολεί»

ασταμάτητα και την

εβδομάδα που μας πέρασε

έκανε δικούς του ακόμη έξι

ποδοσφαιριστές.

Δεδομένα πρόκειται για την

ομάδα που έχει «κλέψει» τις

εντυπώσεις με την κινητικότη-

τα της μεταγραφικά και δείχνει

έτοιμη να ανταπεξέλθει στο

δύσκολο πρωτάθλημα της Α

ΕΠΣΛ κατηγορίας που θα

συμμετάσχει την νέα σεζόν

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού

πρόσθεσαν και νιάτα στην

«μηχανή» τους , καθώς οι

ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε

όλα τόσο με τον νεαρό ακραίο

αμυντικό Δημήτρη Σταθάκο

και τον κεντρικό αμυντικό

Γιάννη Μαγγόλα.

Ο Σταθάκος είναι 17 ετών και

μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα της Νέας Πολιτείας.

Ενώ ο Μαγγόλας είναι 16

ετών και μέχρι πρότινος

ανήκε στον Ηρακλή Λάρισας.

Μετέπειτα η ενίσχυση συνεχί-

στηκε στους “κόκκινους” με

τον Δημήτρη Καλούση από

τον Αετό Μακρυχωρίου και

τον Κώστα Πράπα από την

Κ19 του Απόλλωνα Λάρισας

να αποτελούν τις δύο νέες

μεταγραφές.

Για τον πρώτο ο λόγος γίνεται

για μια λύση που θα δώσει

πολύτιμες λύσεις στη μεσαία

γραμμή με τον έμπειρο ποδο-

σφαιριστή και τον δεύτερο

18χρονο επιθετικό όπου θα

ενισχύσει την επιθετική γραμ-

μή του συνόλου των Βαγγέλη

Μπρισίμη και Θοδωρή

Εμμανουήλ!

Ενώ τέλος ο Ολυμπιακός

έκανε δικούς του τον μέχρι

πρότινος αρχηγό του

Ολύμπου Αιγάνης και επιθετι-

κός, Κώστας Ζάχος με

παρουσία σε Δόξα

Αργυροπουλίου, Πυργετό και

Κυψέλη Καρδίτσας, όπως και

τον 20χρονο ακραίος αμυντι-

κός Παναγιώτης Καραγιάννη

με παρουσία σε Κ20 του

Απόλλωνα Λάρισας,

Αμπελωνιακό και

Αμπελόκηπους.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι μέχρι

στιγμής δικαίως κατέχουν τον

τίτλο του «πρωταθλητή» των

μεταγραφών και συνεχίζουν

ακάθεκτοι…

Φωτογραφίες:

ArenaLarissa.gr
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“Ψήφο εμπιστοσύνης” σε Τσιανάκα και“Ψήφο εμπιστοσύνης” σε Τσιανάκα και

δυναμικό “μπάσιμο” στις μεταγραφές!δυναμικό “μπάσιμο” στις μεταγραφές!

«Έσκασε βόμβα» Σιδηρόπουλου στις«Έσκασε βόμβα» Σιδηρόπουλου στις

Χαλκιάδες!Χαλκιάδες! Ασταμάτητες οι «βόμβες» Ασταμάτητες οι «βόμβες» 

στην Δόξα Υπέρειας!!!στην Δόξα Υπέρειας!!!

““ΠρωταθλητήςΠρωταθλητής” ” μεταγραφώνμεταγραφών ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!ο Ολυμπιακός Αμπελιάς!

Αθλητικά



Ό
ποιος ψάχνει τα

καλύτερα, τα

βρίσκει μόνο

στους καλύτερους και

στην καλύτερη τιμή! Για

άλλη μια φορά η

Electronet Β.Κ. Καζάνα

μας βάζει στο κλίμα των

μεγάλων προσφορών με

όλες τις συσκευές Bosch,

Siemens, Pitsos, Neff, να

διατίθενται έως και 30%

φθηνότερα!

Πλυντήρια, στεγνωτήρια,

ψυγεία, κουζίνες, σκούπες,

πρεσσοσυστήματα και όλες

οι μικροσυσκευές των μεγα-

λύτερων εταιριών, είναι όλα

ετοιμοπαράδοτα και  συνθέ-

τουν την πληρέστερη γκάμα

συσκευών που θα καλύ-

ψουν κάθε απαίτηση. Οι

καταναλωτές μπορούν να

επισκεφθούν την πιο ενημε-

ρωμένη έκθεση εντοιχιζόμε-

νων και ελεύθερων συσκευ-

ών, να τα δουν όλα από

κοντά, να συζητήσουν με

τους πωλητές τις ανάγκες

τους και να αποκτήσουν τις

συσκευές που θέλουν όχι

μόνο στην καλύτερη σχέση

ποιότητας και τιμής αλλά και

έως 30% φθηνότερα.

Επιλέξτε προϊόντα των

BOSCH, SIEMENS,

PITSOS, NEFF και συνδυά-

στε την σύγχρονη τεχνολο-

γία με το κέρδος, τις τιμές

και τις μεγάλες προσφορές.

Άλλωστε, χρόνια τώρα το

μεγαλύτερο υπερκατάστημα

ηλεκτρικών στη Θεσσαλία

με τις προσφορές, τις προ-

νομιακές τιμές και την προ-

σωπική σχέση εμπιστοσύ-

νης που διατηρεί με τους

καταναλωτές του, φροντίζει

για τα καλύτερα στις καλύτε-

ρες τιμές! 

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ
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protostypos.gr

Επικαιρότητα

CMYK

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα:Β.Κ. Καζάνα:

Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή ΟΛΑ τα Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή ΟΛΑ τα Bosch, Siemens, Pitsos, Neff Bosch, Siemens, Pitsos, Neff με -30%!!!με -30%!!!


