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Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Σ
υνεδριάζει την

Τρίτη, 10

Σεπτεμβρίου 2019

και ώρα 20:00 το

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων.

Τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης έχουν ως εξής:

1.Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-

σμός μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της

Σχολικής Επιτροπής, με την

επωνυμία: «Σχολική

Επιτροπή Μονάδων

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης  Δήμου

Φαρσάλων» (Εισηγητής :

Χατζηπλή Σοφία

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών).

2.Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-

σμός μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της

Σχολικής Επιτροπής, με την

επωνυμία: «Σχολική

Επιτροπή Μονάδων

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης  Δήμου

Φαρσάλων» (Εισηγητής :

Χατζηπλή Σοφία

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών).

3.Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-

σμός μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π. του

Οργανισμού, με την επωνυ-

μία: «Οργανισμός

Πολιτισμού – Αθλητισμού

Κοινωνικής – Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

ΔΦ.) (Εισηγητής : Χατζηπλή

Σοφία Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών).

4.Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-

σμός μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π. της

Δημοτικής Επιχείρησης, με

την επωνυμία: «Δημοτική

Κοινωφελής  Επιχείρηση

Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)

(Εισηγητής : Χατζηπλή

Σοφία Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών).

5.Συγκρότηση Δ.Σ. και ορι-

σμός μελών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Π. της

Δημοτικής Επιχείρησης, με

την επωνυμία: «Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) (Εισηγητής :

Χατζηπλή Σοφία

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών).

6.Ορισμός δύο (2) δημοτι-

κών συμβούλων, στο

Συντονιστικό Τοπικό

Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του

Γραφείου Πολιτικής

Προστασίας του Δήμο

(Εισηγητής : Χατζηπλή

Σοφία Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών).

7.Συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€

για το έτος 2019 (Εισηγητής

: Χατζηπλή Σοφία

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών).

8. Αποδοχή επιχορήγησης

ποσού 21.143,24€ από το

Υπ. Εσ. για την καταβολή

εκλογικής αποζημίωσης των

υπαλλήλων του Δήμου που

συμμετείχαν στην προπα-

ρασκευή και διεξαγωγή των

Δημοτικών και

Περιφερειακών Εκλογών και

των Εκλογών για την ανά-

δειξη των μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

της 26ης Μαΐου 2019 και

των επαναληπτικών εκλο-

γών της 2ας Ιουνίου 2019

(Εισηγητής : Αλειφτήρας

Σωκράτης Προϊστάμενος

Τμήματος Πρ/γισμού,

Λογιστηρίου, μισθοδοσίας

και Προμηθειών).

9.Αναμόρφωση προϋπολο-

γισμού του Δήμου οικονομι-

κού έτους 2019 (Εισηγητής :

Α λ ε ι φ τ ή ρ α ς Σ ω κ ρ ά τ η ς

Προϊστάμενος Τμήματος

Πρ/γισμού, Λογιστηρίου,

μισθοδοσίας και

Προμηθειών).

10.Ορισμός εκπροσώπου

(Δημοτικού Υπαλλήλου) για

το Τραπεζικό ίδρυμα

“EUROBANG ERGASIAS”

(Εισηγητής : Παπαδήμας

Γεώργιος, Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικών

Υπηρεσιών).

11.Ορισμός εκπροσώπου –

διαχειριστή (Δημοτικού

Υπαλλήλου) στην Τράπεζα

Ελλάδος (Εισηγητής :

Παπαδήμας Γεώργιος,

Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς

Δ / ν σ η ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν

Υπηρεσιών).

12.Ορισμός Δημοτικών

Υπαλλήλων για την κίνηση

του λογαριασμού Ταμειακής

Διαχείρισης της Τράπεζας

Ελλάδος (Εισηγητής :

Παπαδήμας Γεώργιος,

Προϊστάμενος Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ε
θιμοτυπική
επίσκεψη στο
δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου
πραγματοποίησαν την
Τετάρτη, ο διοικητής των
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Θεσσαλίας κ.
Χρήστος Σπαθούλας και
ο προϊστάμενος του
Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Φαρσάλων κ.
Θεόδωρος Σταφύλης.
Οι αξιωματικοί του
Πυροσβεστικού Σώματος
συνεχάρησαν τον κ.
Εσκίογλου επ’ αφορμή της
ανάληψης των καθηκόντων
του, ενώ ακολούθησε εκτε-
νής συζήτηση για θέματα

που άπτονται της συνεργα-
σίας δήμου Φαρσάλων και
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Από την πλευρά του, ο
δήμαρχος Φαρσάλων εξήρε
το έργο της Πυροσβεστικής
«σε μία δύσκολη εποχή για
τη χώρα, όπου οι
Πυροσβέστες υπερβάλλο-
ντας εαυτόν προασπίζουν
την ανθρώπινη ζωή και
περιουσία καθώς και το
περιβάλλον».
Οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν σε στενή συνεργασία
προκειμένου να αντιμετωπί-
ζονται άμεσα τα όποια ζητή-
ματα προκύπτουν και αφο-
ρούν στο αντικείμενο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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 11/9/2019
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 32/17 c

Τρίτη 10/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 34/18 c

Πέμπτη 12/9/2019
Τοπικές Νεφώσεις, θερμοκρασία 32/17c

Παρασκευή 13/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 32/15c

Σάββατο 14/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 31/15 c

Κυριακή 15/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 31/15 c

Δευτέρα 16/9/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 31/15 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

protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Συνάντη του νέουΣυνάντη του νέου

Δημάρχου ΦαρσάλωνΔημάρχου Φαρσάλων

με τον Διοικητήμε τον Διοικητή

ΠυροσβεστικώνΠυροσβεστικών

ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου τοΣυνεδριάζει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου το

Δημοτικό ΣυμβούλιοΔημοτικό Συμβούλιο
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Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Τ
ην Κυριακή 15

Σεπτεμβρίου και

ώρα 11 π.μ., στην

Πλατεία Δημαρχείου θα

υποδεχθούμε της 17ης

Λαμπαδηδρομίας

Εθελοντών αιμοδοτών.

Μεταφέρει αυτή την περίοδο

σε όλα τα μέρη της

Ελλάδος, το μήνυμα της

Εθελοντικής αιμοδοσίας.

Θα ξεκινήσει από τον χώρο

του Απιδανού ποταμού και

μέσω των οδών Δαόχου και

Λαμίας θα ανάψει στον

βωμό που θα βρίσκεται

στην πλατεία Δημαρχείου 

Την φλόγα θα μεταφέρουν

οι δρομείς της πόλης, μαθη-

τές σχολείων σχολείων,

φροντιστηρίων και αθλητές.

Καλούνται οι αιμοδότες, οι

φίλοι του συλλόγου, οι

συμπολίτες μας να παρευ-

ρεθούν στην τελετή της

αφής της φλόγας της αγά-

πης, της αλληλεγγύης που

στόχο έχει να προσεγγίσει

αιμοδότες, να μεταφέρει το

μήνυμα της Εθελοντικής

αιμοδοσίας ώστε να έχουμε

την χώρα μας αυτάρκη σε

εθελοντικό αίμα

Φωτό Αρχείου

Μ
ε αφορμή την
παρουσίαση του
Αρχαιολογικού

Οδηγού του Κάστρου
Καλλιθέας στάθηκα σε
ένα από τα ευρήματα που
παρουσίασαν με καμάρι
οι ανασκαφείς ως «
κυβόλιθο με μαστοειδείς
αποφύσεις» Όπως
γράφτηκε σε Ιστοσελίδα
της Μελιταίας, το
συγκεκριμένο εύρημα,
που περιλαμβάνεται σε
περίοπτη θέση στον εν
λόγω οδηγό.  « αποτελεί
μια ειδική έκφανση
λατρείας» .
Και συνεχίζει «οι κιβόλιθοι
αυτοί εντοπίζονται, κυρίως,
στην νότια Θεσσαλία,
Φάρσαλος, Πέλιννα και ιδι-
αίτερα στην Αχαΐα Φθιώτιδα
στις πόλεις των Φθιωτίδων
Θηβών, του Πεύματος και

της Μελιταίας. ¨όμως όπως
βλέπουμε στην φωτογραφία
ίδιους κυβόλιθους βρίσκου-
με και στην Μεγάλη Ελλάδα
( κάτω Ιταλία)  Οφείλω να
ομολογήσω, ότι δεν έχω
λάβει ακόμη στα χέρια μου
τον οδηγό.
Αν βιάζομαι να καταθέσω
την άποψή μου είναι  για να
μην δημιουργούνται περίερ-
γοι συνειρμοί για κάποιες
λατρευτικές εκδηλώσεις των
προγόνων μας , γιατί εκ
των υστέρων θα  είναι πιο
δύσκολο να ανασκευαστούν
οι εντυπώσεις που θα δημι-
ουργηθούν   αφού όπως
λέει ο  θεμελιωτής της
Ιστορίας Θουκυδίδης «…
οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς
πολλοῖς ἡ ζήτησις  τῆς
ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα
μᾶλλον τρέπονται.»
Θουκυδίδης [1.20.3-1.20.4]

οι περισσότεροι από εμάς
προτιμούμε τις έτοιμες από-
ψεις αντί να κάνουμε τον
κόπο να αναζητήσουμε την
αλήθεια..
Πριν από μερικά χρόνια  η
επί κεφαλής των ανασκα-
φών παρουσίασε, μαζί με
τα αποτελέσματα των ανα-
σκαφών και το συγκεκριμέ-
νο  εύρημα. 
Διαμαρτυρήθηκα τότε, τόσο
για τον τρόπο που γίνονταν
οι ανασκαφές ( αφού δεν
αφήνονταν τακτικά, διάδρο-
μοι μάρτυρες για τυχόν
αναχρονολόγηση των ευρη-
μάτων με βάση την στρω-
ματογραφία σε περίπτωση
αμφισβήτησης τους από
κάποιον ) αλλά διαμαρτυρή-
θηκα και για τις λάθος εντυ-
πώσεις που αφήνονταν
κατά την περιγραφή του
ευρήματος, θεωρώντας ότι
ερμηνεύονταν με τρόπο
πρόχειρο και αυθαίρετο.
Δεν μπόρεσα τότε να ολο-
κληρώσω τη σκέψη μου
γιατί με διακόψουν οι
συντελεστές της παρουσία-
σης με απότομο τρόπο επι-
καλούμενοι την στενότητα
χρόνου. 
Καταθέτω λοιπόν την
άποψή μου σήμερα. Δεν
πρόκειται για μαστοειδείς
αποφύσεις, ούτε για κωνο-
ειδείς άρτους αλλά για
στροβιλόμορφα αναθήματα-
προσφορές. Στροβίλους
ονόμαζαν οι πρόγονοί μας
τις κουκουνάρες . 
Οι στρόβιλοι λοιπόν, με την
πλήθος από τους σπόρους
τους  που μπορούσαν να
αποθηκεύονται και να
καταναλώνονται  τους
δύσκολους μήνες του χει-
μώνα,  αποτέλεσαν μία από
τις αρχαιότερες τροφές των
προγόνων μας και  ταυτί-
στηκαν με την αφθονία και
την αναγέννηση της φύσης
και του ανθρώπου  . 
Προσφέρονταν στους
βωμούς των Θεών και των

προγόνων ( Στην εικόνα
βλέπουμε ένα Ρωμαϊκό
Λαράριο όπου λατρεύονταν
τα καλά πνεύματα των προ-
γόνων  στους οποίους δίνο-
νταν προσφορές για να
προστατεύουν τον οίκο και
να φέρνουν αφθονία αγα-
θών. Στο κέντρο της  οικια-
κού βωμού μια κουκουνά-
ρα.) Η στρόβιλοι ως σύμβο-
λο αφθονίας και αναγέννη-
σης προστάτευαν τον γάμο
και την γονιμότητα, γι αυτό
και σκαλιστούς στροβίλους
βρίσκουμε συχνά να
κοσμούν τις συζυγικές κλί-
νες. 
Μία κολοσσιαία αρχαία
ορειχάλκινη ( μπρούτζινη)
κουκουνάρα ύψους τεσσά-
ρων μέτρων, τοποθετήθηκε
αρχικά στο περιστύλιο
μπροστά στον Ναό του
Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
και αποτελούσε τον
Κάνθαρο ( την Φιάλη) του
Ναού. 
Υποστηρίζεται ότι με την
τοποθέτηση του ο πάπας
δήλωνε  τρία πράγματα
ταυτόχρονα. Πρώτα απ όλα
ότι εκεί ήταν ο Τάφος του
Αγίου Πέτρου αφού το
κωνικό σχήμα της κουκου-
νάρας παραπέμπει σε
τύμβο. 
Δεύτερο ότι το κέντρο του
κόσμου από τους Δελφούς
μεταφέρθηκε στην Ρώμη
αφού οι στρόβιλος παρέπε-
μπε και στον ομφαλό του
κόσμου των Δελφών και
τρίτο ,αφού στην βάση του
είχε μια παράσταση με τους
τέσσερις ποταμούς του
παραδείσου ο στρόβιλος
από σύμβολο αναγέννησης
μετατρέπεται σε σύμβολο
ανάστασης και ανάκτησης
του Παραδείσου. 
Γιακοβής Αθανάσιος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός .
Μέλος του Διοικητικού
του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Λάρισας

Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους 

επισκευές επίπλων 
& αλλαγές 

υφασμάτων

Θέτιδος 44 Φάρσαλα

Τηλ.: 24910 22827

Μεγάλες  Προσφορές
και στα στρώματα

Μεγάλες
Προσφορές
στα
Φοιτητικά
Πακέτα

Παράδοση
σε όλη την
Ελλάδα

Ανταλλάσουμε τα παλιά σας έπιπλα με καινούργια!

www.epiploarttziovaras.gr

50
ΧΡΟΝΙΑ

Άρθρο του κ. Αθανασίου ΓιακοβήΆρθρο του κ. Αθανασίου Γιακοβή

Δεν είναι ομοιώματα αναθηματικών Δεν είναι ομοιώματα αναθηματικών 

ημισφαιρικών άρτων οι ημισφαιρικών άρτων οι 

«μαστοειδείς αποφύσεις»«μαστοειδείς αποφύσεις»

Η φλόγα της 17ηςΗ φλόγα της 17ης

ΛαμπαδηδρομίαςΛαμπαδηδρομίας

ΕθελοντώνΕθελοντών

Αιμοδοτών Αιμοδοτών 

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα





Κόντης Δημήτριος Excellent
100%
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Σ
ε συστράτευση
κάλεσε ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τους προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων
του δήμου Φαρσάλων, στο
πλαίσιο ευρείας σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Παρασκευής,
στην αίθουσα
συνεδριάσεων του
δημοτικού συμβούλιου.
Στη συνάντηση που αποτέλε-

σε μία πρώτη γνωριμία με
τους νεοεκλεγέντες προέ-
δρους, πραγματοποιήθηκε
παράλληλα ενημέρωση από
το νομικό σύμβουλο του
δήμου κ. Γιώργο
Αποστολόπουλο, για τις υπο-
χρεώσεις, τα δικαιώματα και
οτιδήποτε αφορά τη θεσμική
λειτουργία των Τοπικών
Κοινοτήτων και τη σχέση τους
με το δήμο.
Από την πλευρά του, ο

δήμαρχος Φαρσάλων συγχά-
ρηκε τους προέδρους για την
εκλογή τους, για να τονίσει
μεταξύ άλλων τα εξής:
«Γνωρίζω πολύ καλά πως οι
ευθύνες μου ως νέος δήμαρ-
χος αλλά και οι προκλήσεις
που έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε ως δημοτική αρχή είναι
τόσο μεγάλες, όσο και η γεω-
γραφική έκταση του δήμου
μας.
Θέλω όμως να σας διαβεβαι-

ώσω πως η δέσμευσή μου
για ισόρροπη ανάπτυξη των
χωριών με την πόλη των
Φαρσάλων, θα επιχειρηθεί να
τηρηθεί μέχρι κεραίας στα
επόμενα τέσσερα χρόνια.
Για να επιτευχθεί όμως αυτός
ο σκοπός, σας θέλω άμεσους
συμμάχους και συνεργάτες
μας. Γιατί εσείς και μόνον
εσείς μπορείτε να είστε τα
αντικειμενικά μάτια και αυτιά
μας στα χωριά των

Φαρσάλων.
Θέλω την εμπειρία από τον
τόπο σας, τις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς των
συντοπιτών σας και προπα-
ντός το μεράκι σας και τη διά-
θεσή σας για προσφορά.
Με όλα αυτά, πιστέψτε με, θα
αφήσουμε πίσω μας κάτι
καλύτερο και θα ξαναζωντανέ-
ψουμε τα χωριά μας.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι που ορί-
στηκαν την περασμένη Τρίτη,
αλλά και οι υπηρεσιακοί
παράγοντες του δήμου, είναι
στη διάθεσή σας για να ξεκι-
νήσουμε αυτή την προσπά-
θεια ανασυγκρότησης των
χωριών μας.
Φυσικά κι εγώ είμαι στη διά-
θεσή σας. Κι όπως είχα πει

προεκλογικά, ένα, δύο πράγ-
ματα να κάνουμε κάθε μήνα
σε κάθε χωριό, θα έχουμε στο
τέλος πετύχει το στόχο μας
που δεν είναι άλλος από να
παραδώσουμε ένα καλύτερο
μέλλον στους συνδημότες
μας και στις επόμενες γενιές
των Φαρσαλινών. Σας καλώ
λοιπόν σ’ αυτή την συστρά-
τευση και είμαι βέβαιος πως
θα τα καταφέρουμε.»
Στη σύσκεψη παρέστησαν και
απηύθυναν χαιρετισμό ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβου-
λίου Φαρσάλων κ.
Κωνσταντίνος Δαμιανός και η
αντιδήμαρχος, αρμόδια για τις
Τοπικές Κοινότητες κ. Σοφία
Χατζηπλή.

Ο
Δήμος Φαρσάλων

και ο Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.) σε συνεργασία με

την Ελληνική

Ομοσπονδία Συλλόγων

Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ),

διοργανώνουν στα

Φάρσαλα την Κυριακή 29

Σεπτεμβρίου 2019  (

9:00πμ – 11:30 πμ) τον

«7ο Αχίλλειο Άθλο-

Ημιμαραθώνιο δρόμο

21,2χλμ». Παράλληλα την

ίδια μέρα διοργανώνονται

ο «7ος Παιδικός –

Εφηβικός Αχίλλειος

Άθλος 1χλμ.» και ο «4ος

Αγώνας Δρόμου 5,2 χλμ.»

Καλούνται όσοι πολίτες

έχουν τη δυνατότητα και τη

διάθεση να συνδράμουν

εθελοντικά στην ασφαλή και

αποτελεσματική διεξαγωγή

των αγώνων να δηλώσουν

συμμετοχή (έως την

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου)

στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων. (Δημαρχείο –

2ος όροφος – τηλ.

2491350141 – 2).

Η βοήθεια των εθελοντών

είναι πολύτιμη γιατί οι ανά-

γκες είναι πολλαπλές όπως:

γραμματεία υποδοχής –

εποπτεία των διασταυρώ-

σεων της διαδρομής των

αγώνων – σταθμοί υποστή-

ριξης των δρομέων – γραμ-

ματεία τερματισμού κ.α. Σε

όλους τους εθελοντές θα

δοθούν  συλλεκτικά μετάλ-

λια του Ημιμαραθωνίου.

Την Τετάρτη 11-9-2019 και

ώρα 19:00 στην Αίθουσα

συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Φαρσάλων έχει

προγραμματιστεί η πρώτη

συνάντηση των εθελοντών.

Πληροφορίες για τους αγώ-

νες: www.farsala.gr
6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εσκίογλου σε προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων: Συνεργασία γιαΕσκίογλου σε προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων: Συνεργασία για

την ισόρροπη ανάπτυξη της επαρχίας Φαρσάλωντην ισόρροπη ανάπτυξη της επαρχίας Φαρσάλων

Κάλεσμα εθελοντών για τον Κάλεσμα εθελοντών για τον 

Αχίλλειο ΆθλοΑχίλλειο Άθλο
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CMYK

Σ
ε ενδυνάμωση της

συνεργασίας δήμου

Φαρσάλων και

Εμπορικού Συλλόγου της

περιοχής, συμφώνησαν

την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου κατά τη

συνάντηση που είχε με τη

διοίκηση του Συλλόγου,

στο πλαίσιο της

προετοιμασίας της

φετινής Γιορτής Χαλβά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

επίσης η αντιδήμαρχος κ.

Σοφία Χατζηπλή και ο δημο-

τικός σύμβουλος, υπεύθυ-

νος για τη διοργάνωση της

Γιορτής Χαλβά κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ενώ από

πλευράς Εμπορικού

Συλλόγου ο πρόεδρος κ.

Γιώργος Πιτσάβας, η α’ αντι-

πρόεδρος κ. Αθανασία

Παναγιώτου, ο β’ αντιπρόε-

δρος κ. Ηλίας

Γιαννολόπουλος, ο γενικός

γραμματέας κ. Γιάννης

Τσούλης, η ταμίας κ.

Γεωργία Μπελιώκα και η

αναπληρώτρια ταμίας κ.

Κατερίνα Αργυράκη.

Συμφωνήθηκε η συμμετοχή

του Εμπορικού Συλλόγου

στη Γιορτή με δικό του περί-

πτερο, αλλά και η συμμετο-

χή του εμπορικού κόσμου

της επαρχίας Φαρσάλων σε

κάθε πρόσφορη παράλληλη

δραστηριότητα.

Επίσης οι δύο πλευρές τόνι-

σαν την ανάγκη για μία στε-

νότερη συνεργασία, με

συχνές επαφές και περαιτέ-

ρω επικοινωνία, με ανταλ-

λαγή προτάσεων, για την

τόνωση της εξωστρέφειας

αλλά και της επιχειρηματικό-

τητας.

Μετά το πέρας της συνάντη-

σης, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως «η

σημερινή συνάντηση πέραν

του εθιμοτυπικού χαρακτή-

ρα, αφού ήταν η πρώτη μετά

την ανάληψη των καθηκό-

ντων μας, υπήρξε ιδιαίτερα

ουσιαστική, καθώς με τη

διοίκηση του Εμπορικού

Συλλόγου μας ενώνει το ίδιο

όραμα και οι ίδιες προσδο-

κίες για την τόνωση της επι-

χειρηματικότητας στην

περιοχή μας. Πέραν της

δυναμικής παρουσίας του

Συλλόγου στην επικείμενη

Γιορτή Χαλβά, αποφασίσα-

με να βρισκόμαστε σε έναν

διαρκώς ανοιχτό δίαυλο επι-

κοινωνίας, μέσω του οποίου

θα ανταλλάσσουμε από-

ψεις, ιδέες και προτάσεις,

ώστε με κοινά βήματα να

συνδράμουμε στην ενδυνά-

μωση του τοπικού επιχει-

ρείν.»

Σ
υνάντηση με τον

επιβλέποντα της

Περιφέρειας,

Περιφερειακό Σύμβουλο

και υπεύθυνο αθλητικών

έργων κ. Στέλιο Δημότσιο

και με τον εργολάβο του

έργου κ.

Παπακωνσταντίνου είχαν

το Σάββατο 7/9 το πρωί

στον χώρο του Δημοτικού

Σταδίου ο νέος

υπεύθυνος του Δημοτικού

Σταδίου Φαρσάλων

Δημοτικός σύμβουλος κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης

μαζί με τον Δημοτικό

σύμβουλο κ. Kων/νο

Μπαλατσό παρουσία του

προέδρου του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Αθανασίου

Λέφα το Σάββατο με

σκοπό την επίβλεψη της

διάστρωσης με laser

ώστε να λυθεί το

αποστραγγιστικό

πρόβλημα του γηπέδου

και παράλληλα να

ξεκινήσει η σπορά του.

Όπως δήλωσε ο κ.

Μπασαγιάννης πρόθεση

της νέας Δημοτικής αρχής

είναι να λυθούν άμεσα τα

σημαντικά προβλήματα που

αφορούν το Δημοτικό

Στάδιο με προτεραιότητα

την φύλαξη.

Ενδυνάμωση της συνεργασίας τους Ενδυνάμωση της συνεργασίας τους 

συμφώνησαν Δήμος & Εμπορικός Σύλλογοςσυμφώνησαν Δήμος & Εμπορικός Σύλλογος

Επίβλεψη της προόδου των εργασιών Επίβλεψη της προόδου των εργασιών 

στο Δημοτικό Στάδιοστο Δημοτικό Στάδιο

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

ειδική

συνεδρίαση του

νέου Δημοτικού

Συμβουλίου, την εκλογή

του κ. Κων/νου Δαμιανού

ως Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου

και τις δημαιρεσίες σειρά

για την νέα Δημοτική

αρχή είχε ο ορισμός των

τεσσάρων αντιδημάρχων

από τον νέο Δήμαρχο κ.

Μάκη Εσκίογλου.

Έτσι λοιπόν ο κ. Εσκίογλου

με απόφαση του όρισε τους

τέσσερις νέους αντιδημάρ-

χους (σ.σ. οικονομικών,

τεχνικών έργων, περιβάλλο-

ντος & πρασίνου και καθα-

ριότητας και ηλεκτροφωτι-

σμού).

Η κ. Σοφία Χατζηπλή ορί-

στηκε ως καθ’ ύλην

Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς

Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών,

ο κ. Νικόλαος Γκατζόγιας

ως Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων, ο κ.

Σταύρος Κουκουλιός ως

Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς

Περιβάλλοντος και

Πρασίνου και η κ.

Δέσποινα Συροπούλου

ως Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού.

Ενώ επίσης όπως έγινε

γνωστό η κ. Σοφία

Χατζηπλή ορίστηκε ως Α’

Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α

Δημάρχου, ενώ ο κ. Νίκος

Γκατζόγιας ως Β’

Αναπληρωτής Δημάρχου.

Αναλυτικά η επίσημη γνω-

στοποίηση όλων των άνω-

θεν:

Με απόφαση του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, ορίζονται οι

παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι της πλειοψηφίας

ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου

Φαρσάλων με θητεία από

03.09.2019 μέχρι

02.09.2020, εντός της τρέ-

χουσας δημοτικής περιό-

δου, με τις εξής αρμοδιότη-

τες:

1. Την κα. Σοφία Χατζηπλή

του Λεωνίδα καθ’ ύλην

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών και

κατά τόπο της Δημοτικής

Ενότητας Ναρθακίου και της

μεταβιβάζει τις παρακάτω

αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιακών μονάδων των

Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου.

• Την έκδοση και υπογραφή

πιστοποιητικών προσωπι-

κής και οικογενειακής κατά-

στασης.

• Την εποπτεία και ευθύνη

στα θέματα Διαφάνειας και

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς

Διακυβέρνησης.

• Τη μέριμνα, το συντονισμό

και την ευθύνη χειρισμού

των θεμάτων Παιδείας,

Νεολαίας και Δημόσιας υγεί-

ας του Δήμου.

• Την εποπτεία είσπραξης

παντός εσόδου και τέλους

και ενδεικτικά εσόδων που

αφορούν τα τέλη από πλα-

τείες, πεζοδρόμια, τέλος επι-

σιτισμού, έσοδα βοσκής,

έσοδα εκμίσθωσης αγροτε-

μαχίων και άδειες οικοδο-

μών.

• Την αρμοδιότητα και την

ευθύνη της υποβολής προ-

τάσεων για την καλύτερη

οργάνωση, τη βελτίωση της

λειτουργίας και τη στελέχω-

ση των υπηρεσιών των

αρμοδιοτήτων του.

• Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προ-

βλημάτων τους.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτή-

των για τη Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατή-

ρηση του εξοπλισμού, που

βρίσκεται στη δημοτική ενό-

τητα, σε κατάσταση καλής

λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητι-

κών και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προ-

βλημάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκ-

περαιώνει ειδικά θέματα

που θα ανατίθενται σε αυτήν

από τον Δήμαρχο.

2. Τον κ. Νικόλαο Γκατζόγια

του Αποστόλου καθ’ ύλην

Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Έργων και κατά τόπο της

Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα

και του μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιακών μονάδων των

Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Την εποπτεία και επίβλεψη

των τεχνικών έργων, μελε-

τών και εργασιών.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας του αμαξοστασί-

ου.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας των αποθηκών

του Δήμου.

• Την αρμοδιότητα και ευθύ-

νη της υποβολής προτάσε-

ων για την καλύτερη οργά-

νωση, τη βελτίωση της λει-

τουργίας και τη στελέχωση

των υπηρεσιών των αρμο-

διοτήτων του.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτή-

των για τη Δημοτική Ενότητα

Ενιπέα.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατή-

ρηση του εξοπλισμού, που

βρίσκεται στη δημοτική ενό-

τητα, σε κατάσταση καλής

λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητι-

κών και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προ-

βλημάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκ-

περαιώνει ειδικά θέματα

που θα ανατίθενται σε αυτόν

εκ μέρους του Δημάρχου.

3. Τον κ. Σταύρο Κουκουλιό

του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην

Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο

Περιβάλλοντος, Πρασίνου,

και κατά τόπο της Δημοτικής

Ενότητας Πολυδάμαντα και

του μεταβιβάζει τις παρακά-

τω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιών Πρασίνου.

• Την επιμέλεια των

Περιβαλλοντικών Θεμάτων

του Δήμου.

• Την εποπτεία και ευθύνη

λειτουργίας της λαϊκής αγο-

ράς και της ετήσιας εμπορο-

πανήγυρης της πόλης.

• Την αρμοδιότητα και ευθύ-

νη της υποβολής προτάσε-

ων για την καλύτερη οργά-

νωση, τη βελτίωση της λει-

τουργίας και τη στελέχωση

των υπηρεσιών των αρμο-

διοτήτων του.

• Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτή-

των για τη Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατή-

ρηση του εξοπλισμού, που

βρίσκεται στη δημοτική ενό-

τητα, σε κατάσταση καλής

λειτουργίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητι-

κών και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προ-

βλημάτων τους.

• Την αρμοδιότητα να διεκ-

περαιώνει ειδικά θέματα

που θα ανατίθενται σε αυτόν

εκ μέρους του Δημάρχου.

4. Την κα. Δέσποινα

Συροπούλου Μπρισίμη του

Νικολάου καθ’ ύλην

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων

και της μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη

της λειτουργίας των υπηρε-

σιών της Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

• Την αρμοδιότητα του

συστήματος διαχείρισης των

απορριμμάτων και των υλι-

κών ανακύκλωσης.

• Την φροντίδα καθαριότη-

τας δημοτικών κοινόχρη-

στων χώρων, παιδικών

χαρών, κοιμητηρίων.

• Την αρμοδιότητα διαχείρι-

σης αδέσποτων ζώων και

καταφυγίου αυτών.

• Την αρμοδιότητα και ευθύ-

νη της υποβολής προτάσε-

ων για την καλύτερη οργά-

νωση, τη βελτίωση της λει-

τουργίας και τη στελέχωση

των υπηρεσιών των αρμο-

διοτήτων του.

• Την αρμοδιότητα να διεκ-

περαιώνει ειδικά θέματα

που θα ανατίθενται σε αυτήν

εκ μέρους του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απου-

σίας ή κωλύματος των καθ’

ύλην Αντιδημάρχων τις

αρμοδιότητες ασκεί ο

Δήμαρχος.

Ε. Η Αντιδήμαρχος κα.

Σοφία Χατζηπλή ορίζεται Α’

Αναπληρώτρια Δημάρχου

και θα αναπληρώνει τον

Δήμαρχο και θα ασκεί τα

καθήκοντά του σε περιπτώ-

σεις απουσίας ή κωλύματος,

σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 89 του Ν.

3463/2006. Επίσης, ο

Νικόλαος Γκατζόγιας ορίζε-

ται Β’ Αναπληρωτής

Δημάρχου και θα αναπλη-

ρώνει το Δήμαρχο σε περί-

πτωση απουσίας και του Α’

Αναπληρωτή.

Τα νέα πρόσωπα στο Δήμο Φαρσάλων Τα νέα πρόσωπα στο Δήμο Φαρσάλων 
•Οι νέοι Αντιδήμαρχοι•Οι νέοι Αντιδήμαρχοι
•Ποιες θέσεις ευθύνης αναλαμβάνουν•Ποιες θέσεις ευθύνης αναλαμβάνουν
•Ποιες οι αρμοδιότητές τους•Ποιες οι αρμοδιότητές τους



ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΨΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 
ΝΤΕΜΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΕΜΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΡΙΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
ΝΤΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ΑΘΗΝΑ) 
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΒΙΟΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΖΙΩΖΙΑ ΕΛΕΝΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ΒΟΛΟΣ)
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΕΥΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΡΑΣΣΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΝΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΓΚΡΙΝΙΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΕΛΝΤΙΟΝ ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΡΑΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΗΛΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΣΠΑΝΟΥ ΖΩΗ – ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΘΑΝΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΙΑΜΑ ΕΛΕΝΗ – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΒΑΓΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Βάσει του νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα ονόματα έχουν δημοσιευθεί έπειτα από έγγραφη δήλωση των 
μαθητών και των γονέων τους.

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
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Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

Ο
δημοφιλής λαϊκός

τραγουδιστής

Δημήτρης Μπάσης

θα βρεθεί στα Φάρσαλα

για μία μοναδική

συναυλία στο πλαίσιο

των εκδηλώσεων της

14ης Γιορτής Χαλβά, που

θα πραγματοποιηθούν

από την Παρασκευή 27

Σεπτεμβρίου έως την

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

στην πλατεία Δημαρχείου,

υπό την αιγίδα του δήμου

Φαρσάλων.

Η συναυλία θα δοθεί το

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου,

στις 9 το βράδυ, στην πλα-

τεία Δημαρχείου.

Ο Δημήτρης Μπάσης, γνή-

σιος λαϊκός τραγουδιστής,

από τους σημαντικότερους

της γενιάς του, με πολλές

επιτυχίες και σπουδαίες

συνεργασίες στην μέχρι

τώρα πορεία του, έρχεται

στα Φάρσαλα.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε

το livecd 20 χρόνια

Δημήτρης Μπάσης.

Πρόκειται για τη ζωντανή

ηχογράφηση της επετειακής

συναυλίας του που πραγμα-

τοποιήθηκε το καλοκαίρι του

2017 στην Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηναίων, μια

συναυλία γιορτή με αγαπη-

μένους φίλους- συνοδοιπό-

ρους στη μουσική του δια-

δρομή.

Με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα

της φωνής του και με ανανε-

ωμένη διάθεση ο Δημήτρης

Μπάσης, ερμηνεύει τραγού-

δια από την προσωπική του

δισκογραφία αλλά και αγα-

πημένα τραγούδια μεγάλων

δημιουργών. 

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης,

με την υπέροχη φωνή

ενθουσιάζει το κοινό σε κάθε

του εμφάνιση προσφέρο-

ντας ένα ποιοτικό και

παράλληλα άκρως διασκε-

δαστικό πρόγραμμα.

Μαζί του η μοναδική

Δήμητρα Σταθοπούλου που

ξεχωρίζει για τη μοναδική

λαϊκή φωνή της και τις

σπουδαίες συνεργασίες

στην καλλιτεχνική της

πορεία.

Σ
το πλαίσιο της 14ης

Γιορτής Χαλβά,

που θα

πραγματοποιηθεί από την

Παρασκευή 27

Σεπτεμβρίου έως την

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

στην πλατεία Δημαρχείου

στα Φάρσαλα, εντάσσεται

για 7η συνεχή χρονιά η

Έκθεση Τοπικών

Προϊόντων.

Στόχος της έκθεσης είναι να

προβάλει παραγωγούς

τοπικών παραδοσιακών

προϊόντων, χειροτέχνες,

συνεταιρισμούς, αγροτικούς

συλλόγους και φορείς του

δήμου σε περίπτερα, τα

οποία διατίθενται δωρεάν

από το δήμο Φαρσάλων.

Για τη συμμετοχή στην

έκθεση οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να καταθέσουν αίτη-

ση ενδιαφέροντος μέχρι την

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

2019, είτε αυτοπροσώπως

στο ισόγειο του δημαρχια-

κού καταστήματος στις

αρμόδιες υπαλλήλους,

Βούλα Καλφούτζου και

Βούλα Μπαλαμπάνη (γρα-

φείο 03, τηλέφωνα επικοι-

νωνίας 2491350113, 133),

είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

v.balabani@dimosfarsalon.gr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλη συναυλία με το Δημήτρη ΜπάσηΜεγάλη συναυλία με το Δημήτρη Μπάση

στο πλαίσιο της Γιορτής Χαλβάστο πλαίσιο της Γιορτής Χαλβά

Η 7η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων Η 7η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων 

στην 14η Γιορτή Χαλβά στην 14η Γιορτή Χαλβά 

Αστέριος Κ. Μολόχας
Φιλολογικό Φροντιστήριο
Λαμίας 91-Φάρσαλα

Σε έναν, ζεστό και φιλικό χώρο, σε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό περιβάλλον για μεθο-

δική δουλειά.
Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή 
ή ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές: 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ
Διδάσκονται:
- Όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
- Θεωρητική κατεύθυνση Λυκείου
- Νεοελληνική Γλώσσα όλων των κατευθύνσεων
- Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού στην παραγωγή 
γραπτού λόγου (έκθεση)
Προετοιμασία στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για μαθητές που
θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

Παροχή δωρεάν σημειώσεων στους μαθητές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6972333669
e-mail: asteris.molohas@gmail.com
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Μ
ετά και τον

ορισμό των

τεσσάρων

αντιδημάρχων (κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Δέσποινα

Συροπούλου, Νικολάος

Γκατζόγιας και Σταύρος

Κουκουλιός)

ολοκληρώθηκε και η

επταμελή συγκρότηση

των δυο επιτροπών της

Οικονομικής Επιτροπής

και της Ποιότητας Ζωής

του Δήμου Φαρσάλων.

Πρόεδρος αμφότερων των

επιτροπών θα είναι ο νέος

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου ενώ ορί-

στηκαν και οι 4 αντιδήμαρ-

χοι που προέκυψαν έπειτα

από της πρόσφατες δημαι-

ρεσίες μετά την Ειδική

Συνεδρίαση.

Αναλυτικά οι δυο επιτροπές

θα έχουν ως εξής:

Στην οικονομική επιτροπή

από την πλειοψηφία ορίστη-

καν, ως πρόεδρος ο δήμαρ-

χος κ. Μάκης Εσκίογλου, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Νίκος Γκατζόγιας

και οι δημοτικοί σύμβουλοι

κ.κ. Βάια Αρσενοπούλου και

Ευαγγελία Χαμορούσου, ως

τακτικά μέλη και οι κ.κ.

Κων/νος Μπρόζος και

Ιωάννης Τριάντης, ως ανα-

πληρωματικά. Από τη μείζο-

να αντιπολίτευση ο κ. Άρης

Καραχάλιος ως τακτικό και η

κ. Κυριακή

Παναγιωτοπούλου ως ανα-

πληρωματικό, ενώ από την

ελάσσονα αντιπολίτευση ως

τακτικό ο κ. Ευάγγελος

Κατσιαούνης και ως ανα-

πληρωματικό μέλος η κ.

Μαρία Ίφου.

Στην ποιότητα ζωής από την

πλειοψηφία ορίστηκαν, ως

Πρόεδρος ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου, οι αντι-

δήμαρχοι κ.κ. Σταύρος

Κουκουλίος, Δέσποινα

Συροπούλου, ο πρόεδρος

του Δ.Σ. κ. Κων/νος

Δαμιανός και ο δημοτικός

σύμβουλος κ. Ιωάννης

Τριάντης, ως τακτικά και οι

κ.κ. Κων/νος Μπαλατσός

και Χρήστος Μπασαγιάννης,

ως αναπληρωματικά. Από

τη μείζονα αντιπολίτευση ο

κ. Χριστόδουλος

Παπαγεωργίου ως τακτικό

και η κ. Κων/να Μπένου ως

αναπληρωματικό, ενώ από

την ελάσσονα αντιπολίτευ-

ση ως τακτικό ο κ. Ιωάννης

Λελεντζής και ως αναπλη-

ρωματικό ο κ. Βασίλης

Πατσιούρας.

Ως Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

σύμφωνα με το ρεπορτάζ

έχει οριστεί ο κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ενώ πρόε-

δρος ΔΗΚΕΦΑ θα είναι ο κ.

Κων/νος Μπαλατσός αμφό-

τεροι από την παράταξη του

κ. Εσκίογλου, ενώ αναμένο-

νται και οι επίσημες ανακοι-

νώσεις.

Τα νέα όργανα της ΟικονομικήςΤα νέα όργανα της Οικονομικής

Επιτροπής και της Επιτροπής ΠοιότηταςΕπιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής μετά τις δημαιρεσίες Ζωής μετά τις δημαιρεσίες 



B1 (PRE -LOWER)
Βουτσιλά Αποστολία
Μανταλιά Αγλαΐα
Κατμέρος Φώτης
Καλογερόπουλος Αχιλλέας
Ιακωβάκης Ελευθέριος
Ταμπάκου Άλεξ

Σταφύλη Βασιλική
Μπιζούλα Ελένη
Λιαπής Ιωάννης
Φιλιππόπουλος Βασίλης

Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Μουσουλής Κων/νος
Τσαντούρης Βασίλης
Καταραχιά Δήμητρα-
Δέσποινα
Κουλάκογλου Χρυσούλα
Καλαμπόκα Ευαγγελία
Φρόκου Αλέξανδρος
Ζάμπαλος Βάιος

PROFICIENCY C2

Κομψαρά Γεωργία -Αναστασία
Σταφύλη Βασιλική
Μπιζούλα Ελένη
Καλαμπόκα Ευαγγελία
Φιλιππόπουλος Βασίλης
Μουσουλής Κων/νος
Λιαπής Ιωάννης
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Φρόκου Αλέξανδρος
Ζάμπαλος Βάιος
Τσαντούρης Βασίλης

Βλαχάκης Αντώνης
Μπράτσου Δήμητρα
Παπαδοπούλου Αμαλία
Μαργαρίτη Δέσποινα
Κοτοπούλης Βασίλης

Σταφύλη Άννα
Μπιζούλα Φωτεινή
Ακρίβου Ευανθία
Κεφαλά Όλγα
Ιακωβάκη Στελλίνα
Βλαχάκης Χρήστος
Μπιζούλας Απόστολος
Σουλιώτης Ηλίας
Καραγιάννη Γεωργία

Κόκκαλης Ευθύμιος
Βουτσιλάς Ιωάννης
Φυτιλής Αντώνης
Συρόπουλος Αχιλλέας
Χόνδρος Αλέξανδρος -
Παναγιώτης
Καταραχιά Αποστολία
Συροπούλου Ραφαηλία
Καλαμπόκα Θωμαή
Τζερεμέ Θεοδώρα
Ζαγγανά Δέσποινα

Αλτάνη Σωτηρία

PALSO: PRE - A1
Μελετιάδης Κων/νος
Ζαχόπουλος Δημήτρης
Ιωάννου Κων/νος
Παπαδοπούλου Όλγα
Μπανιά Γεωργία - Αντιγόνη
Ελευθεριάδης Κών/νος
Σμέτης Ευάγγελος

Προετοιμασία ΜΟΝΟ

ενός έτους!!!

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ!!!

Συγχαίρω τους μαθητές μου για τις επιτυχίες και τις υψηλές επιδόσεις τους το σχολικό έτος 2018 - 2019

ΕΝΑΡΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9•Χρήση Διαδραστικού Πίνακα &•Χρήση Διαδραστικού Πίνακα &
Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΗλεκτρονικών Υπολογιστών
•Αυστηρά Προσωπική Διδασκαλία•Αυστηρά Προσωπική Διδασκαλία
•Σημαντικά μειωμένα τα ήδη χαμηλά•Σημαντικά μειωμένα τα ήδη χαμηλά
μας δίδακτραμας δίδακτρα
•Προνηπιακό τμήμα για τους μικρούς•Προνηπιακό τμήμα για τους μικρούς
μας μαθητέςμας μαθητές

PALSO: 
FIRST STEP

PALSO: Α2

LOWER(B2)

PALSO:A1





Τ
ις λεπτομέρειες

εφαρμογής της

διαδικασίας

ελέγχου για την

χορήγηση της ειδικής

καλλιεργητικής ενίσχυσης

για το βαμβάκι περιόδου

2019/20, περιγράφει η

εγκύκλιος το ΟΠΕΚΕΠΕ,

που αναρτήθηκε την

Παρασκευή 6

Σεπτεμβρίου στη

Διαύγεια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο,

οι υποχρεώσεις των παρα-

γωγών μένουν ως έχει σε

σχέση με τα παραδόσεις

στα εκκοκικιστήρια και τους

συνεταιρισμούς, ενώ αντί-

στοιχα αλλαγές υπάρχουν

στις αντίστοιχες υποχρεώ-

σεις των συνεταιρισμών ή

ομάδων ως προς τις συμβά-

σεις αγοραπωλησίας.

Συγκεκριμένα:

– Στις υποχρεώσεις των

παραγωγών: i)Να συγκομί-

ζουν και να παραδίδουν του-

λάχιστον την ελάχιστη

στρεμματική απόδοση της

καλλιεργητικής ζώνης στην

οποία ανήκουν

( Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η

αριθμ.4755/108273/30-09-

2016 της Υπουργικής

Απόφασης) , υπογράφοντας

πέραν των άλλων την προ-

βλεπόμενη σύμβαση αγο-

ραπωλησίας με την εκκοκκι-

στική επιχείρηση ή τη

Συνεταιριστική Οργάνωση,

εφόσον το επιλέξουν, που

θα διαπραγματευτεί και θα

πουλά την παραγωγή τους

σε εκκοκκιστική επιχείρηση

για λογαριασμό τους. ii)Να

μην παραδίδουν σύσπορο

βαμβάκι με ποσοστό ξένων

υλών μεγαλύτερο του 10%

διότι δεν θα λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό

της ελάχιστης στρεμματικής

απόδοσης.

– Στις υποχρεώσεις

Ε κ κ ο κ κ ι σ τ ι κ ώ ν

Επιχειρήσεων ,

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Οργανώσεων και Ομάδων

Παραγωγών (Διαδικασίες

παραλαβής-καταχώρησης):

i) Στις περιπτώσεις

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Οργανώσεων ή Ομάδων

Παραγωγών η αντίστοιχη

Σύμβαση αγοραπωλησίας

με συνημμένο κατάλογο των

μελών, πρέπει να υπογρά-

φεται, κατόπιν εξουσιοδότη-

σης, πριν την έναρξη της

περιόδου παραδόσεων και

να κατατίθεται εντός δέκα

(10) ημερών από την υπο-

γραφή της στην αρμόδια

Περιφερειακή Διεύθυνση του

ΟΠΕΚΕΠΕ. ii)Στις περιπτώ-

σεις Συνεταιριστικών

Οργανώσεων ή Ομάδων

Παραγωγών η αντίστοιχη

Σύμβαση αγοραπωλησίας

με συνημμένο κατάλογο των

μελών, πρέπει να υπογρά-

φεται, κατόπιν εξουσιοδότη-

σης, πριν την έναρξη της

περιόδου παραδόσεων και

να κατατίθεται εντός δέκα

(10) ημερών από την υπο-

γραφή της στην αρμόδια

Περιφερειακή Διεύθυνση του

ΟΠΕΚΕΠΕ. iii) Οι

Συνεταιριστικές Οργανώσεις

και οι Ομάδες Παραγωγών

οφείλουν να εγγραφούν ως

χρήστες στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩ-

ΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ για

τα συνδεδεμένα καθεστώτα

Άμεσων Ενισχύσεων του

ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταχω-

ρούν τις παραδοθείσες

ποσότητες ανά παραγωγό –

μέλος της Ομάδας ή του

Συνεταιρισμού, σύμφωνα με

τις οδηγίες που θα σταλούν

ηλεκτρονικά. Επίσης θα

πρέπει να καταθέσουν στην

αρμόδια Περιφερειακή

Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το

Καταστατικό, την Έγκριση

Λειτουργίας της Ομάδας ή

του Συνεταιρισμού καθώς

και τα πλήρη στοιχεία των

υπευθύνων επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι οι παρα-

δόσεις που πραγματοποιού-

νται από τις Συνεταιριστικές

Οργανώσεις ή τις Ομάδες

Παραγωγών θα καταχωρού-

νται από τις εκκοκκιστικές

επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του

Συνεταιρισμού ή της

Ομάδας.

Τυχόν προφανή λάθη κατά

την καταχώρηση των παρτί-

δων στο ηλεκτρονικό σύστη-

μα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέχρι

τη λήξη της περιόδου

(λάθος καταχώρηση ΑΦΜ,

ονοματεπώνυμα κλπ) δύνα-

ται να διορθωθούν, με την

προσκόμιση ορθών παρα-

στατικών, χωρίς όμως να

επηρεάζεται η μοναδικότητα

και το βάρος της παρτίδας.

Γενικότερα, σύμφωνα με την

υπ’αριθμ. 1178/27361/10-

03-2015 Υπουργική

Απόφαση όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει , προκειμέ-

νου να αποδοθεί στους

δικαιούχους παραγωγούς η

συνδεδεμένη ενίσχυση στο

βαμβάκι ισχύουν τα κατωτέ-

ρω:

1.Η συνδεδεμένη ενίσχυση

στο βαμβάκι ανέρχεται σε

749,38 ευρώ ανά εκτάριο εφ

όσον η επιλέξιμη προς ενί-

σχυση έκταση δεν ξεπερά-

σει τα 250.000 εκτάρια σύμ-

φωνα με τον Καν. (ΕΕ)

1307/2013 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου.

2.Η ειδική ενίσχυση χορηγεί-

ται στους παραγωγούς που

καλλιεργούν βαμβάκι σε επι-

λέξιμες εκτάσεις και έχει

δηλωθεί, η καλλιέργεια,

στην Ενιαία Αίτηση

Ενίσχυσης.

3.Οι εκκοκκιστικές επιχειρή-

σεις, παραλαμβάνουν, επε-

ξεργάζονται και αποστέλ-

λουν τα στοιχεία των παρα-

δόσεων βάμβακος στον

ΟΠΕΚΕΠΕ.

4.Η μέση απόδοση του

εκκοκκιστηρίου στο οποίο

έχουν παραδώσει οι παρα-

γωγοί πρέπει να είναι άνω

του 32% η οποία παρακο-

λουθείται και επιβεβαιώνεται

με τελικό ισοζύγιο.
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Με μικροαλλαγές η νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ Με μικροαλλαγές η νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 

για το πριμ στο βαμβάκιγια το πριμ στο βαμβάκι

-Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”
διοργανώνει την Κυριακή 15/9 μονοήμερη
εκδρομή στην Αίγινα
- Το Ταξιδιωτικό Γραφείο “Naselos Travel”
διοργανώνει την Παρασκευή 4/10 Μονοήμερη
προκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης και στην Ι.Μ. 
Αγίας Λυδίας

28η Οκτωβρίου στα Μικρασιατικά Παράλια

- 24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε -Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία -

Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημι-

διατροφή.

- 21-24/9 Τετραήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο.

*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με

πρωινό.

- Σάββατο 14/9 Προσκυνηματική εκδρομή

Ι.Ν Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, στα Δολιανά.

- Κυριακή 6/10 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Αίγινα - Άγιος Νεκτάριος

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Αγροτικά Νέα





18
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

CMYK

Σ
τον αγιασμό

Παιδικών Σταθμών

της πόλης των

Φαρσάλων παρευρέθηκε

ο νέος Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου το πρωί της

Δευτέρας 9/10.

Ο δήμος Φαρσάλων θα βρί-

σκεται διαρκώς δίπλα σε

κάθε οικογένεια μέσα από

τις πολύτιμες υπηρεσίες

που προσφέρουν οι παιδι-

κοί σταθμοί» σημείωσε

μεταξύ άλλων ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, στο πλαίσιο του

αγιασμού που τελέστηκε

στον 1ο Παιδικό Σταθμό το

πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Εσκίογλου ο οποίος

επισκέφθηκε επίσης και

άλλους Παιδικούς Σταθμούς

της πόλης, απευθυνόμενος

προς τους γονείς αλλά και

τους εκπαιδευτικούς, σημεί-

ωσε πως «γνωρίζουμε πολύ

καλά το σπουδαίο έργο που

επιτελείται στους παιδικούς

σταθμούς του δήμου μας και

θέλω να σας διαβεβαιώσω

ότι ως νέα δημοτική αρχή θα

σταθούμε δίπλα σε οτιδήπο-

τε χρειαστείτε. Στον άμεσο

σχεδιασμό μας είναι η

περαιτέρω ενδυνάμωση του

κοινωνικού πλέγματος υπο-

στήριξης του δήμου μας,

προκειμένου να συνδρά-

μουμε στο μέγιστο δυνατό

στην υποστήριξη των νέων

οικογενειών της περιοχής

μας. 

Καλή εκπαιδευτική χρονιά

σε όλους».

Χαιρετισμό απηύθυνε επί-

σης και ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης, ο οποίος

τόνισε πως η δημοτική αρχή

επιδιώκει την άμεση συνερ-

γασία με εκπαιδευτικούς και

γονείς ώστε μέσα από τυχόν

παρατηρήσεις να βελτιωθεί

το επίπεδο λειτουργίας των

μονάδων.

Μ
έσα σε μια
χαρούμενη
ατμόσφαιρα

πραγματοποιήθηκε, για
όγδοη συνεχή χρονιά,
στα γραφεία του
συλλόγου, η εκδήλωση
που πραγματοποίησαν τα
μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του
συλλόγου τριτέκνων
επαρχίας Φαρσάλων,
αφιερωμένη στα παιδιά
τα οποία γεννήθηκαν το
έτος 2013 και που για
πρώτη φορά φέτος θα
περάσουν το κατώφλι
των δημοτικών σχολείων
της επαρχίας μας.
Τα πρωτάκια αριθμούσαν σε
σύνολο 17 παιδιά.

Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τον
χαιρετισμό τους ευχήθηκαν
καλή σχολική χρονιά, καλή
δύναμη στα παιδιά και
στους γονείς, που τα συνό-
δευαν. Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Χατζημήτρος
Δημήτριος μίλησε για τις
παροχές που έχουν τα μέλη
των τρίτεκνων οικογενειών,
όπως η μείωση στα εισιτή-
ρια σε συγκεκριμένα δρομο-
λόγια των ΚΤΕΛ ανά την
Ελλάδα, σε δρομολόγια των
πλοίων, στις μειώσεις τιμών
σε αγορά προϊόντων από τα
καταστήματα, τα οποία συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ, σε συνεργα-
σία με τον Εμπορικό
Σύλλογο Φαρσάλων, με

βασική προϋπόθεση να
έχουν θεωρημένη την κάρτα
μέλους και για άλλες παρο-
χές.
Επίσης μεταξύ άλλων τόνι-
σε ότι η μείωση των παιδιών
των τρίτεκνων οικογενειών
από 33, που ήταν τις προη-
γούμενες χρονιές σε 17
κατά το τρέχον σχολικό έτος,
υποδεικνύει την σοβαρότη-
τα του προβλήματος της
υπογεννητικότητας που
ισχύει στην επαρχία μας και
γενικότερα σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Θα πρέπει οι υπεύ-
θυνοι  να λάβουν σοβαρά
υπ’ όψη το πρόβλημα αυτό,
λαμβάνοντας τα κατάλληλα
μέτρα έτσι ώστε να σταμα-
τήσει εδώ η μείωση των γεν-
νήσεων. Σε μερικά χρόνια
δεν θα υπάρχουν οικογένει-
ες με περισσότερα παιδιά
πέραν του ενός.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την διανομή  των σχολι-
κών τσαντών στους λιλιπού-
τειους μαθητές, με τις ευχές
από όλα τα μέλη του Δ. Σ.
για καλή σχολική χρονιά
στους γονείς, στους μαθητές
και φυσικά στους δασκά-
λους που το έργο που επιτε-
λούν είναι τεράστιο μέσα
στους χαλεπούς καιρούς
που ζούμε.

Διένειμαν σχολικές τσάντεςΔιένειμαν σχολικές τσάντες

στα παιδιά της πρώτηςστα παιδιά της πρώτης

Δημοτικού των τρίτεκνωνΔημοτικού των τρίτεκνων

οικογενειώνοικογενειών

Στον αγιασμό Παιδικών ΣταθμώνΣτον αγιασμό Παιδικών Σταθμών

ο δήμαρχος Μάκης Εσκίογλουο δήμαρχος Μάκης Εσκίογλου



Τ
ο βράδυ της

Πέμπτης (05/09)

ολοκληρώθηκε η

κλήρωση του

πρωταθλήματος της Α’1

τοπικής κατηγορίας.

Η επίσημη έναρξη του πρω-

ταθλήματος έχει οριστεί στις

22 Σεπτεμβρίου και οι ομά-

δες της Επαρχίας

Φαρσάλων έχουν τοποθετη-

θεί στον 2ο όμιλο.

Η πρεμιέρα έβγαλε ένα

τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε

ΑΟ Ναρθακίου και Ατρόμητο

Βαμβακούς, η Αναγέννηση

Φαρσάλων αντιμετωπίζει

εκτός έδρας την Δάφνη

Γλαύκης ενώ η Δόξα

Υπέρειας θα βρεθεί αντιμέ-

τωπη εντός έδρας με την

ομάδα της Γαλήνης.

Πιο αναλυτικά:

2ος Όμιλος

Αστήρ Μελισσοχωρίου –

Ελευθεραί

ΑΟ Ναρθακίου – Ατρόμητος

Βαμβακούς

Πύρρος – Άγιοι Ανάργυροι

Νέα Πολιτεία – Λαρισαϊκός

Γλαύκη – Αναγέννηση

Φαρσάλων

Δόξα Υπέρειας – Γαλήνη

Δόξα Ραχούλας – Βούναινα

Προμηθέας – Παναγροτικός

Νίκαιας
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CMYK

Τ
ην ερχόμενη

Κυριακή έχει οριστεί

η σέντρα στο

πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΛ

DETOX κατηγορίας εκεί

όπου η Επαρχία

Φαρσάλων έχει δυο

αντιπροσώπους αυτή την

αγωνιστική περίοδο,

καθώς τόσο ο Αχιλλέας

Φαρσάλων όσο και ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς θα

αγωνιστούν στην μεγάλη

κατηγορία την νέα σεζόν.

Η πρώτη αγωνιστική θα διε-

ξαχθεί την Κυριακή 15

Σεπτεμβρίου με τον Αχιλλέα

Φαρσάλων να αντιμετωπίζει

εντός έδρας στο γήπεδο της

Βαμβακούς την ομάδα του

ΠΑΟΛ Αβέρωφ ενώ ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς ταξι-

δεύει στο Κιλελέρ ώστε να

αντιμετωπίσει την ομόνυμη

ομάδα.

Αμφότερες οι δυο ομάδες της

Επαρχίας μας ολοκληρωσαν

την προετοιμασία τους, την

μεταγραφική ενισχυσή τους

και είναι έτοιμες για τον

“μαραθώνιο” του πρωταθλή-

ματος της Α ΕΠΣΛ DETOX

κατηγορίας.

Και την φετινή σεζόν θα

υπάρχει απώλεια ομάδος

(σ.σ πέρυσι ήταν ο Κίσσαβος

Συκουρίου που δεν δήλωσε

συμμετοχή) μιας και η

Λάρισα 2012 έχει εγκαταλεί-

ψει.

Αναλυτικά η 1η Αγωνιστική

- 15/9, ώρα 17:00

Δόξα Βλαχογιαννίου –

Δαμασιακός

Δωτιεας Αγιάς – ΑΟ

Μαυροβουνίου

Σμόλικας – ΠΟ Ελλασόνας

ΑΕ Κιλελέρ – Ολυμπιακός

Αμπελιάς

Αχιλλέας Φαρσάλων – ΠΑΟΛ

Αβέρωφ

Λάρισα 2012 – Φαλανιακός

(0-3 α.α)

Δόξα Αργυροπουλίου –

Αμπελωνιακός

Τύρναβος 2005 – Αετός

Μακρυχωρίου

Εκκίνηση εντός έδρας γιαΕκκίνηση εντός έδρας για

Αχιλλέα, εκτός Αχιλλέα, εκτός 

ξεκινά η Αμπελιαξεκινά η Αμπελια

Τοπικό ντέρμπι και δυνατέςΤοπικό ντέρμπι και δυνατές

αναμετρήσεις στην πρεμιέρααναμετρήσεις στην πρεμιέρα

της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίαςτης Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας

69484431796972846116 (Χρήστος)

6973307903 (Αντώνης)

Αθλητικά Νέα
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Τ
ην επιστροφή του

Χρήστου Τλούπα

στον Αχιλλέα

Φαρσάλων ανακοίνωσε

μέσω επίσημης

ανακοίνωσης η Διοίκηση

της ομάδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

επιστροφή του Χρήστου

Τλούπα.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής

αγωνίζεται τόσο στον χώρο

του κέντρου, όσο και ως

κεντρικός αμυντικός.

Ο Τλούπας φορούσε και την

περσινή σεζόν την φανέλα

της ομάδος μας, κατά την

διάρκεια του καλοκαιριού

ανακοινώθηκε στον

Ατρόμητο Παλαμά, όμως εν

τέλει θα αγωνίζεται για

ακόμη μια σεζόν με την

φανέλα του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Αυτή θα είναι η ένατη σεζόν

που ο Χρήστος Τλούπας θα

φορέσει την φανέλα του

Αχιλλέα Φαρσάλων.

Ξεκίνησε την καριέρα του

από την ομάδα της Λαμίας,

εν συνεχεία αγωνίστηκε

στην Κ20 του Λεβαδειακού,

τον Εθνικό Αστέρα , την

Κοζάνη, τον Απεραντιακό

Καρπενησίου και τον

Αχιλλέα Δομοκού.

Σύσσωμη η Διοίκηση της

ομάδος μας καλωσορίζει

τον Χρήστο και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων

προχωράει δυναμικά τον
μεταγραφικό σχεδιασμό
του και με μελετημένες
κινήσεις γίνεται η
προσπάθεια για την
σωστή στελέχωση του
ρόστερ ώστε να
εμφανίσουν οι
Φαρσαλινοί το
ανταγωνιστικό πρόσωπο
που επιδιώκουν και
θέλουν στο πρωτάθλημα
της Β Εθνικής
κατηγορίας.
Έτσι η Διοίκηση του
Γυμναστικού ανακοινώνει
την απόκτηση του 27 χρό-
νου ύψους 2.03 Χρήστου

Μουλά.
Ο Μουλάς μέχρι πρότινος
φορούσε την φανέλα της
Νικόπολης ενω κατά το
παρελθόν έχει αγωνιστεί
στην Πεντέλη, με την οποία
πραγματοποίησε πορεία
πρωταθλητισμού στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής, ενώ
έχει φορέσει την φανέλα
των ΟΦΗ, ΑΓΕΖ και Εθνικό
Πειραιά.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
ομάδος καλωσορίζει τον
Χρήστο στην οικογένεια του
Γυμναστικού Συλλόγου
Φαρσάλων και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.

Ο
ι άνθρωποι του

ΑΟ Ναρθακίου

έδωσαν τα χέρια

με τον Νίκο Βράκα σε μια

μεταγραφική κίνηση που

δεδομένα θα συζητηθεί

καθώς ο «Νίβρας» είναι

ένας απόλυτα ποιοτικός

ποδοσφαιριστής ο οποίος

αναμένεται να βοηθήσει

σε πάρα πολλούς τομείς

τους γαλάζιους του

Δημήτρη Δανιλούλη.

Ο Βράκας είναι 27 ετών,

αγωνίζεται ως επιτελικός και

δημιουργικός χαφ (δεκάρι)

και μέχρι πρότινος ανήκε

στην ομάδα της ΑΕ

Βουναίνων, έφτασε ένα

βήμα από το πρωτάθλημα

της Καρδίτσας και τον

Απόλλωνα Μακρυχωρίου

όμως το «deal» δεν επετεύ-

χθη και οι άνθρωποι του

Ναρθακίου κινήθηκαν ταχύ-

τατα και τον έκαναν δικό

τους.

Το βιογραφικό του… γεμάτο

με συμμετοχές και επιτυχίες

στα υψηλότερα τη τάξει

πρωταθλήματα του Νομού

μας.

Φόρεσε την φανέλα της

Γλαύκης από την Β ΕΠΣΛ

και έμεινε στην Δάφνη μέχρι

και την Α ΕΠΣΛ κατηγορία.

Μετέπειτα μετακόμισε στους

Άγιους Ανάργυρους στην Α

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Αμέσως μετά φόρεσε την

φανέλα της ΑΕ Κιλελέρ στην

Α1 και την Α ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία ενώ μέχρι πρότινος

αγωνιζόταν στην ΑΕ

Βουναίνων στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Σύσσωμη η Διοίκηση του

ΑΟΝ καλωσορίζει τον Νίκο

στην οικογένεια του

Ναρθακίου και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες.

Μάλιστα σύμφωνα με το

ρεπορτάζ το «μπαμ» του

Βράκα άνοιξε την «όρεξη»

στους Διοικούντες του

Ναρθακίου οι οποίοι έχουν

στα σκαριά και άλλη μετα-

γραφή που αναμένεται να

κάνει… «θόρυβο»!!!

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα 
και προπάντων σωστά!

Πιάνο,  Αρμόνιο,  Ακορντεόν,
Βιολί,  Κιθάρα.

Σχολή Σύγχρονης Μουσικής 

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.

Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι,  Τζουράς,
Μπαγλαμάς.

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο,  Κρουστά,
Παραδοσιακό  Βιολί.

Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική,  Αρμονία,  Αντίστιξη,
Φούγκα, 

Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.

Νέα τμήματα:   

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο

ρεπερτόριο.

Ούτι,  Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.

Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656

Email: odeioperitexnon@yahoo.gr 

Επιστροφή Τλούπα στον Αχιλλέα!Επιστροφή Τλούπα στον Αχιλλέα! Ενίσχυση μεΕνίσχυση με

Χρήστο Μουλά γιαΧρήστο Μουλά για

τον Γ. Σ Φαρσάλων!τον Γ. Σ Φαρσάλων!

«Μπαμ» με Νίκο Βράκα για τον ΑΟ Ναρθακίου!!!«Μπαμ» με Νίκο Βράκα για τον ΑΟ Ναρθακίου!!!

Τα νέα της εβδομαδιαίας εφημερίδας
μας όπως και όλα τα φύλλα που
κυκλοφορούν κάθε Τρίτη στα περίπτε-
ρα των Φαρσάλων, θα μπορείτε να τα
διαβάσετε στο ανανεωμένο site μας
www.protostypos.gr.
Επίσης έχει ξεκινήσει την λειτουργία
του για δεύτερη χρονιά και
οΙντερνετικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
ο οποίος έχει την σφραγίδα της εφη-
μερίδας "Πρώτος Τύπος".

Ξεκινούν οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά
στο ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ από 1 Σεπτεμβρίου καθη-

μερινά 18:00-20:00 στο ΩΔΕΙΟ, Ρήγα Φεραίου 3-
ΦΑΡΣΑΛΑ. Τηλ.: 24910-26656

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Αθλητικά Νέα



Μ
ε αμείωτους
ρυθμούς στις
προπονήσεις και

δυνατά φιλικά παιχνίδια
προετοιμασίας με
συνεχίζεται η δουλειά της
Δόξας Υπέρειας, ενόψει
του νέου πρωταθλήματος
της Α1′ ΕΠΣΛ, μιας και οι
μαυραετοί θέλουν να είναι
πανέτοιμοι ενόψει της
νέας σεζόν στην οποία
και οι στόχοι είναι
υψηλοί.
Κύριος και βασικός στόχος,
φυσικά και είναι το «χτίσιμο»
μιας δυνατής και ανταγωνι-
στικής ομάδας, που θα
πρωταγωνιστήσει και φέτος,
τόσο στο πρωτάθλημα της
Α1′ ΕΠΣΛ, όσο και στο
Κύπελλο.
Η Διοίκηση της ομάδος κρά-
τησε όλο τον περσινό κορμό
που έδωσε την άνοδο στην
ομάδα από την Β στην Α1
ΕΠΣΛ κατηγορία και ενισχύ-
θηκε με τόσο με παίκτες
από το «πάνω ράφι» όσο
φυσικά και με νεαρούς,
ταλαντούχους ποδοσφαιρι-
στές με δίψα για διακρίσεις.
Τα «κλειδιά» της ομάδος
άλλαξαν χέρια με τον κ.
Φώτη Πλίτση να είναι πλέον
ο «αρχιτέκτονας» αυτής της
προσπάθειας.
Όλοι στην Δόξα Υπέρειας
γνωρίζουν τον τρόπο που
πρέπει να δουλέψουν ώστε
να πετύχουν τους στόχους
τους και στις δηλώσεις τους
έδειξαν έτοιμοι για την νέα
αυτή πρόκληση.
Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Γιάννης Παπαδόπουλος
(Μέλος Διοίκησης):

«Εύχομαι καλή χρονιά με
υγεία σε όλα τα σωματεία.
Εμείς από την πλευρά μας
είμαστε μια νεοφώτιστη
ομάδα στην Α1 ΕΠΣΛ κατη-
γορία, σε μια κατηγορία με
δυναμική και πολλές ιστορι-
κές ομάδες.
Καταφέραμε να κρατήσουμε
τον περσινό κορμό με τον
οποίο και πετύχαμε την
άνοδο και παράλληλα να
ενισχύσουμε την ομάδα μας
με έμπειρους ποδοσφαιρι-
στές αλλά και νέα παιδιά με
εμπειρίες και διάθεση για

διακρίσεις.
Οι στόχοι μας είναι υψηλοί
θέλουμε να πρωταγωνιστή-
σουμε αλλά κυρίως να ευχα-
ριστηθούμε το ταξίδι στην
κατηγορία.»
Φώτης Πλίτσης
(Προπονητής): «Εύχομαι
καλή αγωνιστική σεζόν σε
όλες τις ομάδες.
Χαίρομαι που είμαι μέλος
μιας ομάδας που αγαπάει το
ποδόσφαιρο και τον αθλητι-
σμό και έχει όνειρα, φιλοδο-
ξίες και μια Διοίκηση που
βρίσκεται πάντα δίπλα μας.

Θέλουμε να δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας, να
δικαιώσουμε όλοι μας τους
ανθρώπους που μας πίστε-
ψαν και να προσπαθήσουμε
για να πετύχουμε τους στό-
χους που έχουν τεθεί.»
Γιώργος Τσιούρης
( Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς ) :
«Εύχομαι καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και δίχως
τραυματισμούς. Όσο αφορά
την δική μας ομάδα πλέον
βρισκόμαστε στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία και είμαστε έτοι-
μοι να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις.
Παρέμεινε όλος ο περσινός
κορμός και παράλληλα έγινε
ποιοτική ενίσχυση σε όλες
τις γραμμές.
Στόχος μας είναι να ευχαρι-
στηθούμε την διαδρομή δεν
έχουμε να χωρίσουμε κάτι
με κανένα σωματείο εμείς
θα προσπαθήσουμε να
πετύχουμε τους στόχους
μας και να δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας.»
Δημήτρης Γκατζόγιας

(Ποδοσφαιριστής): «Καλή
αγωνιστική σεζόν σε όλες τις
ομάδες.
«Εμείς έχοντας ήδη τον περ-
σινό κορμό και με ταλαντού-
χους ποδοσφαιριστές που
διψούν για διάκριση και
γνωρίζουν πολύ καλά την
κατηγορία θα δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας να
πετύχουμε τους στόχους
μας.»
Φάνης Πρίφτης
( Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς ) :
«Εύχομαι σε όλες τις ομάδες
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.
Η ομάδα της Δόξας δείχνει
ότι έχει πλάνο σωστό τρόπο
λειτουργίας και εκτέλεσης,
μια Διοίκηση που βρίσκεται
πάντα δίπλα μας και όλα
δείχνουν θετικά.
Εμείς πρέπει να δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας
ώστε να πετύχουμε τους
στόχους που έχουν τεθεί και
να δικαιώσουμε τους
ανθρώπους της ομάδος.»
Αλέξης Τζατζάκης
(Ποδοσφαιριστής): «Καλή
αγωνιστική σεζόν να έχουμε
όλες οι ομάδες με υγεία
σωματική και πνευματική.
Όσο αφορά την ομάδα της
Δόξας Υπέρειας είναι μια
πολύ οργανωμένη ομάδα με
σωστή βάση και υποδομές,
μια Διοίκηση που μας στηρί-
ζει και πολύ καλό κλίμα.
Όλα είναι θετικά, πρέπει να
δώσουμε ότι καλύτερο έχου-
με και να δείξουμε σε όλους
την αξία της ομάδος πετυ-
χαίνοντας τους στόχους που
θα τεθούν.»
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων

επί της οδού Λαρίσης , ( πλησίον

εγκαταστάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 κατάσταση. 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 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 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 70
ΤΜ (Σαλόνι, Τραπεζαρία,
Κρεβατοκαμάρα, Μπάνιο και
Κουζίνα), πλήρως ανακαινισμέ-
νο, χωρίς κοινόχρηστα και με
αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Θέτιδος με Λαρίσης.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:,
24910 22335 & 6932237600.

ΔΑΣΚΑΛΑ με ειδίκευση στην 
ειδική αγωγή, αναλαμβάνει την
μελέτη παιδιών Δημοτικού -
Γυμνασίου.
Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και
ιδιαίτερη υποστήριξη στα μαθη-
ματικά και την έκθεση.
Τηλέφωνο: 6977082890
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 τμ στην
περιοχή “Θωμαίδη” στα
Φάρσαλα.
Τιμή λογική.
Τηλ Επικοινωνίας: 6938178243
& 6944307126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιουχος του
Πανεπιστημίου Αθηνών παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου - Λυκείου.
ΤΙμές προσιτές.
Τηλ Επικοινωνίας: 6984135084

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική 
παγομηχανή Scotsman και
Ψυγείο Βιτρίνας συντήρησης σε
άριστη κατάσταση
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6933330373

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην
οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στο τηλέφωνo:
6936719862
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τ.μ.
(δυάρι) με αυτόνομη κεντρική
θέρμανση, πάρκινγκ, αποθήκη
εντός οικοπέδου 290 τ.μ., επί της
οδού πάροδος Γεωργίου
Καραισκάκη 44 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6907637654 & 2410623873

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2ου
ορόφου δυάρι 48 τ.μ επί της
οδού Βόλου 9.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6936719862

10/10: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία
Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-
22225
11/10: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση:
Λαρίσης & Λεωνίδου Τηλ: 24910 -
26183 
12/10:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:
Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-
22416
13/10: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:
Kαναδά   27  Τηλ: 24910-22321
14/10: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση:
Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-
23023
15/10: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση:
Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501
16/10: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση:
Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-
22416
17:10: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση :
Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία)
Τηλ:24910 26303

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

Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου -
Λυκείου.
Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ Επικοινωνίας: 6934838389

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΓΚΑΤΖΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ που γεννήθηκε στον
Βόλο και κατοικεί στην Ρευματιά Φαρσάλων και η
ΣΙΑΜΕΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που γεννήθηκε
στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται
να έλθουν σε Πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείο
Φαρσάλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Φαρσάλων σας
ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για την εκμάθηση
όλων των μουσικών οργάνων για το έτος 2019 -
2020, θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
και ώρες 5 - 7 μ.μ., καθημερινά στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φαρσάλων.

Έναρξη μαθημάτων: 16 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: 
6938185183 (Γιάννα Αρμανίδη)
6973239426 (Ζαρογιάννου Κατερίνα)

Για το Δ.Σ. η Πρόεδρος: Αρμανίδη Γιάννα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους παρακάτω
καθηγητές:
Τσατσαρώνη Δήμ.
Αγορίτσα (Έκθεσης),
Αλεξανδρής Αχ.
Χρήστος
(Μαθηματικός),
Κατσαούνης Νικ.
Χρήστος
(Μαθηματικός),
Καραμητράκη Απ.

Σταυρούλα (Πληροφορικής), Τσινή Ξεν. Μαρία
(ΑΟΘ), Καραμπέρης Αθ. Βασίλης (Γυμναστής)
για την επιτυχία
του γιού μας Μπίινα Χρήστου στο 

Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης
(ΠΑΜΑΚ)

Οι γονείς
Μπίνας Ηλίας, Θεοχάρη - Μπίνα Ευαγγελία



Ο
Πρόεδρος του

Αιμοδοτικού

Συλλόγου

Χαλκιάδων «Άγιος

Αθανάσιος» Βασίλης

Καισέρογλου ευχαριστεί

θερμά τους Αιμοδότες του

Συλλόγου που για μια

ακόμη φορά παρευρέθη-

καν στην εθελοντική αιμο-

δοσία μας στις 8/9 στο

αγροτικό ιατρείο των

Χαλκιάδων.

Επίσης ευχαριστούμε

θερμά το Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας

για την άψογη συνερ-

γασία τους.

Συγκεντρώθηκαν 30

ασκοί αίματος για την

κάλυψη αναγκών του

Κέντρου Αιμοδοσίας

του Γενικού

Νοσοκομείου

Λάρισας.

Καλεί όλες τις νέες και

τους νέους του χωρι-

ού και των γύρω

περιοχών να προσεγ-

γίσουν τον Σύλλογο

μας και να γνωρίσουν

την Εθελοντική

Αιμοδοσία. 

Κ
αι αυτή την

εβδομάδα η

Electronet

B.K.Καζάνα «καθαρίζει»

για τους πελάτες της με

τις μοναδικές της

προσφορές στις

σκούπες. Μόνο για λίγες

μέρες οι καταναλωτές

μπορούν να αποσύρουν

την παλιά τους σκούπα

και να πάρουν μια

καινούρια, Miele, όχι

μόνο στην καλύτερη τιμή

της αγοράς αλλά και με

κέρδος που φτάνει τα 80

ευρώ. Ειδικότερα,

μπορούν να κερδίσουν

80 ευρώ για απόσυρση

σκούπας Miele και 50

ευρώ για απόσυρση

οποιασδήποτε άλλης

σκούπας.

Και στις σκούπες, το μεγα-

λύτερο υπερκατάστημα της

Θεσσαλίας, αποτελεί τον

Νούμερο 1 προορισμό. Τα

καλύτερα μοντέλα σε σκού-

πες σας περιμένουν στο

καλύτερο κατάστημα με την

καλύτερη τιμή! Επιλέξτε

σκούπες τελευταίας τεχνο-

λογίας που συνδυάζουν το

ενεργειακά αποδοτικό

σκούπισμα με τον άριστο

καθαρισμό. Βρείτε μια

μεγάλη ποικιλία από ηλε-

κτρικές σκούπες, με και

χωρίς σακούλα, κυκλωνικές

σκούπες αλλά και ποικιλία

αξεσουάρ, σε μεγάλες προ-

σφορές και όλα ετοιμοπα-

ράδοτα και με δόσεις που

πληρώνονται στο κατάστη-

μα.

Συζητήστε τις ανάγκες σας

με τους ενημερωμένους

πωλητές της Electronet Β.

Κ. Καζάνα κι εκείνοι θα σας

προτείνουν αυτό που πραγ-

ματικά χρειάζεστε!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου
ΕΠΑΛ Φαρσάλων εκφράζουν τα ΘΕΡΜΆ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ στους μαθητές του σχολείου που
πέτυχαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους εύχο-
νται δύναμη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.
Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων

Ο
Διευθυντής και ο
Σύλλογος
Διδασκόντων του

2ου Λυκείου Φαρσάλων
εκφράζουμε τα θερμά μας
συγχαρητήρια στους
μαθητές και τις μαθήτριες
του σχολείου μας που

πέτυχαν την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με τη
βοήθεια  των καθηγητών
και την συμπαράσταση
των οικογενειών τους.
Αυτή η επιτυχία ήρθε με
πολύ κόπο από τους

ίδιους και πολλές θυσίες
από τις οικογένειές τους.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα
καλή σταδιοδρομία με τη
βεβαιότητα ότι θα
συνεχίσουν με την ίδια
μεθοδικότητα και επιμονή
την προσπάθεια
επίτευξης των
ακαδημαϊκών τους
στόχων.
Αξίζουν  όμως πολλά συγ-

χαρητήρια και σε αυτούς
που δεν τα κατάφεραν, ενώ
προσπάθησαν, καθώς είχαν
τη δυνατότητα να δοκιμά-
σουν τις δυνάμεις τους,
ευκαιρία που σίγουρα θα
τους δοθεί και στο μέλλον,
αφού η ζωή τους επιφυλάσ-
σει πολλές
ευκαιρίες.Ευχόμαστε ολό-
ψυχα σε όλους να έχετε
πάντα επιτυχίες στη ζωή
σας.

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα

Απόσυρση στις σκούπες μεΑπόσυρση στις σκούπες με

κέρδος έως 80 ευρώ!κέρδος έως 80 ευρώ!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

Ο ΝΤΟΜΠΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΑΣΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΒΡΕΙ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗ-
ΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6908603571

Μ
ε ανακοίνωσή της

η Διοίκηση της

Ακαδημίας

Φαρσάλων συγχαίρει

τέσσερις αθλητές της,

που κατάφεραν να

εισαχθούν στις σχολές

επιλογής τους στο

πανεπιστήμιο. Σε

ανακοίνωσή τους οι

¨Κιτρινόμαυροι¨

επισημαίνουν: 

¨Εκτός από καλοί αθλητές,

είναι και καλοί μαθητές.

Αυτό απέδειξαν οι 4 παίκτες

του συλλόγου που με τις

επιδόσεις τους στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις κατάφε-

ραν να επιτύχουν την εισα-

γωγή τους στις σχολές που

επιθυμούν με καλή σειρά και

να πραγματοποιήσουν το

όνειρό τους. Η ικανοποίηση

και η χαρά μας είναι μεγάλη

γιατί τα παιδιά αυτά επιβε-

βαίωσαν για ακόμη μια

φορά τις αξίες (εργατικότη-

τα, υπακοή, επιμονή, μεθο-

δικότητα) και τις προτεραιό-

τητές (πρώτα το σχολείο,

μετά  το ποδόσφαιρο), που

δίνουμε ως σύλλογος στους

αθλητές μας. Συγκεκριμένα,

ο Μάκης Βαλαβάνης εισάγε-

ται στην σχολή

¨Ηλεκτρολόγων Μηχανικών¨

στο πανεπιστήμιο Ξάνθης, ο

Γιώργος Γκουντούλας, επί-

σης στην ίδια σχολή, ο

Κουτσικόπουλος Χρήστος

στη σχολή ¨Αστυνομίας

Θεσσαλονίκης¨ και ο

Σουφλέρης Θάνος στη

σχολή ¨Διοίκησης

Επιχειρήσεων Λάρισας¨.

Η Διοίκηση και το αγωνιστι-

κό τμήμα του συλλόγου της

Ακαδημίας Φαρσάλων

δίνουν τα θερμά του συγχα-

ρητήρια στους τέσσερις

αθλητές και στις οικογένειές

τους και εύχονται υγεία και

καλή πρόοδο στις σπουδές

τους!

Πάντα επιτυχίες και να

πραγματοποιηθούν τα όνει-

ρά τους!

Συγχαρητήρια στους επιτυχόΣυγχαρητήρια στους επιτυχό--

ντες των Πανελλαδικώνντες των Πανελλαδικών

Εξετάσεων από το 2ο ΛύκειοΕξετάσεων από το 2ο Λύκειο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Τέσσερις διακρίσειςστιςΤέσσερις διακρίσειςστις

Πανελλαδικές εξετάσεις  απόΠανελλαδικές εξετάσεις  από

την Ακαδημία Φαρσάλωντην Ακαδημία Φαρσάλων

ΣυγχαρητήριαΣυγχαρητήρια του του ΕΠΑΛΕΠΑΛ

Φαρσάλων Φαρσάλων στουςστους

επιτυχόντεςεπιτυχόντες

Ο Αιμοδοτικός ΣύλλογοςΟ Αιμοδοτικός Σύλλογος

Χαλκιάδων ευχαριστείΧαλκιάδων ευχαριστεί

Τοπικά Νέα



Μ
ε ευρεία συναίνεση
και με τη θετική
ψήφο της

πλειοψηφίας των
περιφερειακών
παρατάξεων αναδείχτηκε
το νέο Προεδρείο του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας.
Ύστερα από πρόταση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστού στη θέση
του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου
εκλέχτηκε ο Βασίλης
Πινακάς. Στη θέση του
Αντιπροέδρου και ύστερα
από πρόταση του επικεφα-
λής της παράταξης «Η
Θεσσαλία στην  καρδιά μας
» Νίκου Τσιλιμίγκα αναδεί-
χτηκε ο Κώστας
Καραμπάτσας . Στη θέση
του Γενικού Γραμματέα,
αναδείχθηκε ο Κώστας
Καλαμπάκας με πρόταση
του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού.    Οι παρατάξεις
«Λαϊκή Συσπείρωση» και
«Αριστερή παρέμβαση στη
Θεσσαλία» απείχαν από τη
διαδικασία της ψηφοφορίας.
Στην Οικονομική Επιτροπή
του νέου περιφερειακού
συμβουλίου Θεσσαλίας
αναδείχθηκαν ως τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη οι
εξής:
Συμμαχία υπέρ των πολιτών
(Κ. Αγοραστός)
Τακτικά μέλη
Δόκου Τάνια, Κίτσιος
Γεώργιος, Νάτσινα
Δήμητρα, Ρογγανάκη Λία
Αναπληρωματικά Μέλη
Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο ς
Δημήτριος, Γακόπουλος

Χρήστος, Μπρέζας Ανδρέας,
Τέας Ιωάννης
Η Θεσσαλία στην καρδιά μας
(Ν. Τσιλιμίγκας)
Τακτικά Μέλη
Καναβός Απόστολος,
Κομίτσας Ρίζος
Αναπληρωματικά μέλη
Τσιάρας Αθανάσιος,
Αράπκουλε Δέσποινα 
Λαϊκή Συσπείρωση
Θεσσαλίας  (Αν. Τσιαπλές)
Τακτικό μέλος
Τσιαπλές Αναστάσιος
Αναπληρωματικό μέλος
Γκαραλιάκος Ζήσης
Πρωτοβουλία  (Δ. Κουρέτας)
Τακτικό μέλος
Κουρέτας Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος
Ψαχούλας Ιωάννης 

CMYK
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Το νέο Προεδρείο του ΠεριφερειακούΤο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού

Συμβουλίου ΘεσσαλίαςΣυμβουλίου Θεσσαλίας

Τοπικά Νέα


