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ο δήμαρχος Φαρσάλωνο δήμαρχος Φαρσάλων
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Σ
υνεδριάζει το

Δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων την

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

2019 και ώρα 20:00

(Πατρόκλου, 3) για

συζήτηση και λήψη

αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα:

Συμπλήρωση –

Τροποποίηση της αριθμ.

209/2019 ΑΔΣ σχετικά με τη

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».

Συμπλήρωση -

Τροποποίηση της αριθμ.

210/2019 ΑΔΣ σχετικά με τη

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».

Έγκριση αποδοχής ποσού

11.780,00€ από την

Περιφερειακή Ένωση

Δήμων Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.),

για τη χρηματοδότηση του

GDPR (Γενικός Κανονισμός

Προστασίας Δεδομένων).

Έγκριση αποδοχής ποσού

59.750,24€ από το ΥΠ.ΕΣ.

και κατανομή στα Σχολεία

Πρωτοβάθμιας και

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς

Εκπαίδευσης για κάλυψη

των λειτουργικών τους ανα-

γκών.

Έγκριση αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού του Δήμου

οικ. έτους 2019.

Υποβολή πρότασης ένταξης

χρηματοδότησης της πρά-

ξης με τίτλο «Κατασκευή

καταφυγίου αδέσποτων

ζώων συντροφιάς Δήμου

Φαρσάλων αδέσποτων

ζώων» συνολικού προϋπο-

λογισμού ποσού 410.000 €

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ :

«Κοινωνικές και πολιτιστικές

υποδομές και δραστηριότη-

τες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Κατασκευή, επισκευή,

συντήρηση και εξοπλισμός

εγκαταστάσεων καταφυγίων

αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς» , στη με αριθμό πρω-

τοκ. 42256/03-06-2019

πρόσκληση του Υπουργείο

Εσωτερικών και έγκριση της

μελέτης.

Υποβολή αίτησης ένταξης

στον Άξονα Προτεραιότητας:

«Ανέγερση ή/και

Αποκατάσταση Δημοτικών

Κτιρίων» με τίτλο:

«Ανέγερση και Επανάχρηση

δημοτικών κτιρίων» του

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ Ι» στην Πρόσκληση V

του Υπουργείου

Εσωτερικών με αριθμ.

πρωτ. 65574/19-11-2018

για τη χρηματοδότηση του

έργου: « Δημιουργία βρεφι-

κού σταθμού (2 μηνών έως

2,5 ετών) Δήμου

Φαρσάλων» και έγκριση της

μελέτης.

Έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών και παράταση της

συμβατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο «EΠΙΣΚΕΥΗ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑ-

ΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ».

Έγκριση 2ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (Τακτοποιητικού)

του έργου με τίτλο «ΑΝΑ-

ΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΤΙ-

ΔΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ».

Έγκριση παράτασης της

συμβατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο

«Διαμόρφωση πεζοδρομίων

της οδού Κανάρη».

Έγκριση παράτασης της

συμβατικής προθεσμίας του

έργου με τίτλο

«Διαμόρφωση και διασύνδε-

ση της πλατείας Τ.Κ.

Ναρθακίου έως την εκκλη-

σία».

Έγκριση παράτασης συμβα-

τικής προθεσμίας για της

«Υποστηρικτικής υπηρεσίας

για τη στερέωση και αποκα-

τάσταση τμημάτων των τει-

χών και των πυλών της

Ακρόπολης του Κάστρου

των Φαρσάλων».

Ορισμός νόμιμου εκπροσώ-

που για την υπογραφή των

πρόσθετων πράξεων του με

αριθμό 10.018/29-07-2019

Δανειστικού Συμβολαίου με

το Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων σχετικά με το

έργο με τίτλο «Αγροτική

οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα

στη θέση Βλαχόστρατα του

Δήμου Φαρσάλων».

Έγκριση υλοποίησης προ-

γράμματος χωριστής συλλο-

γής μεταχειρισμένων ειδών

ένδυσης – υπόδησης και

λοιπών υφασμάτινων υλι-

κών – (υπ’ αριθ. 49 Πράξη

Υπουργικού Συμβουλίου της

12.12.2015 (ΦΕΚ

174//Α15.12.2015).

Λήψη απόφασης για κατα-

βολή αποζημίωσης και

καθορισμού ύψους αυτής,

στα μέλη του δημοτικού

συμβουλίου για τη συμμετο-

χή τους στις συνεδριάσεις

του, κατ’ εφαρμογή των δια-

τάξεων του άρθρου 33 του

Ν. 4483/2017 και άρθρο 92

παρ. 9 του Ν. 3852/2010,

παρ. 4 του άρθρου 1 ΚΥΑ

11836/17.04.2018.

Λήψη απόφασης για λύση ή

μη σύμβασης εκμίσθωσης

τμήματος του Κοινοτικού

Καταστήματος, της Τ.Κ.

Κοινότητας Υπέρειας (αίτη-

ση Καλφόγλου Γεωργίου

του Κων/νου).

Έγκριση ή μη παραχώρη-

σης θέσης στάθμευσης οχή-

ματος επί της οδού Αθηνάς

27 (αίτημα Τουτουντζή Ν.).

Συγκρότηση τριμελούς επι-

τροπής εξέτασης θέσεων

στάθμευσης σε επαγγελμα-

τίες ιατρούς και ιατρικά

εργαστήρια στην πόλη
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 16/10/2019
,  θερμοκρασία 12/22c

Τρίτη 15/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/25c

Πέμπτη 17/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/26c

Παρασκευή 18/10/2019
Ηλιοφάνεια,  θερμοκρασία 13/26c

Σαββάτο 19/10/2019
Ηλιοφάνεια ,  θερμοκρασία 13/26c

Κυριακή 20/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 11/25c

Δευτέρα 21/10/2019
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/26c

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

Συνεδριάζει την Πέμπτη (17/10) το Συνεδριάζει την Πέμπτη (17/10) το 

Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΔημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr



Σ
την Μονάδα

Εντατικής

Θεραπείας του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Λάρισας

νοσηλεύεται σε κρίσιμη

κατάσταση με

κρανιοεγγεφαλικές

κακώσεις ένας 71χρονος

άνδρας, τον οποίο

τραυμάτισε ταύρος σε

κτηνοτροφική μονάδα, σε

χωριό της ευρύτερης

περιοχής των Φαρσάλων

το απόγευμα της

Παρασκευής.

Ο άτυχος πολυτραυματίας

είχε πάει να ταΐσει τα ζώα

στο στάβλο με τον γαμπρό

του, όταν ο μαινόμενος ταύ-

ρος είχε άλλα σχέδια…χτυ-

πώντας τον πισώπλατα.

Από το χτύπημα ο 71χρο-

νος πετάχτηκε και τραυματί-

στηκε σοβαρά πάνω σε μια

σωλήνα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε

από τον γαμπρό του αρχικά

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων και στην συνέ-

χεια διακομίσθηκε επειγό-

ντως με ασθενοφόρο του

ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύε-

ται σε κρίσιμη κατάσταση

στη ΜΕΘ του

Πανεπιστημιακού νοσοκο-

μείου Λάρισας.
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7171χρονος Φαρσαλινός χτυπήθηκε από ταύρο, νοσηλεύεταιχρονος Φαρσαλινός χτυπήθηκε από ταύρο, νοσηλεύεται

στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάστασηστην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Ο
παλαίμαχος

σκοπευτής, μέλος

της εθνικής

ομάδας Γιάννης

Κουρδής, πολιτικός

μηχανικός στο επάγγελμα

και ο οποίος αναδείχθηκε

τέσσερις φορές

πανελληνιονίκης, από

χθες είναι ο νέος

πρόεδρος του ΕΑΚ

Λάρισας με απόφαση του

υφυπουργού Αθλητισμού

Λευτέρης Αυγενάκη.

Αντιπρόεδρος ορίσθηκε η

γυμνάστρια και πρώην περι-

φερειακή διευθύντρια

Εκπαίδευσης Βάσω Ζιάκα,

γραμματέας ο διαιτητής

Αντώνης Ζήλος, ταμίας η

Φωτεινή Τουρσουνίδου-

Καλογήρου και έφορος ο

Ηλίας Καλέτσιος.

Έφοροι θα είναι ο δημοτικός

σύμβουλος Θανάσης

Δριστέλλας και ο πρόεδρος

των καθηγητών φυσικής

αγωγής νομού Λάρισας

Κώστας Τσιτώτας.

Αναπληρωτής πρόεδρος

ορίσθηκε ο πρόεδρος του

Σ υ λ λ ό γ ο υ

Μαραθωνοδρόμων νομού

Λάρισας Αποστόλης Γούλας

και αναπληρωτής γραμμα-

τέας ο αντιπρόεδρος της

ΕΠΣΛ Χρήστος

Μπασαγιάννης και πρόε-

δρος ΟΠΑΚΠΑ Δήμου

Φαρσάλων.

Στη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας ο Στη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας ο 

Χρήστος Μπασαγιάννης – Χρήστος Μπασαγιάννης – 

Νέος πρόεδρος ο Γιάννης ΚουρδήςΝέος πρόεδρος ο Γιάννης Κουρδής

Δ
ιεξήχθησαν οι

πρώτες επαφές

ανάμεσα στην

Δημοτική Αρχή, τον

ΟΠΑΚΠΑ και τον Σύλλογο

Δρομέων Farsala Running

Team με σκοπό την

δημιουργία ενός νέου

αθλητικού αγώνα δρόμου

την άνοιξη του ερχόμενου

έτους.

Ένας νέος αθλητικός αγώνας

που θα κινείται στα χνάρια

των Μυρμιδόνων και του

θρυλικού Αχιλλέα , αναδει-

κνύοντας την φυσική ομορ-

φιά και τους αρχαιολογικούς

χώρους της πόλης με το υπέ-

ροχο βουνό και την

Ακρόπολη του, και όχι μόνο.

Αν υλοποιηθεί και η συγκε-

κριμένη ιδέα θα είναι ένα

πολύτιμο για τον τόπο αθλη-

τικό δρώμενο και αναμένεται

να προσθέσει ένα μικρό λιθα-

ράκι στην ενημέρωση των

πολιτών εντός αλλά και εκτός

Επαρχίας για την πολιτιστική

κληρονομιά της πόλης των

Φαρσάλων και της Επαρχίας

ευρύτερα.

Στα «σκαριά» ένας αγώνας δρόμου με σκοπό την Στα «σκαριά» ένας αγώνας δρόμου με σκοπό την 

ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς των Φαρσάλωνανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς των Φαρσάλων



Σ
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και

των Πόλεων στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, μαζί

και με άλλους αιρετούς από το νομό Λάρισας,

καλεσμένος της ευρωβουλευτή κ. Μαρίας Σπυράκη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων

είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο

στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερεια-

κών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστη-

μιακοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές

και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής

ανάπτυξης.

Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επι-

κοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι

φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με

τη σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη

πολιτικών της ΕΕ.

Ο κ. Εσκίογλου είχε διαδοχικές επαφές με τεχνοκράτες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους οποίους ενημερώθηκε για

τις δυνατότητες και τα εργαλεία χρηματοδότησης δήμων του

μεγέθους των Φαρσάλων το τρέχον διάστημα, καθώς και

για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από συμπράξεις

δήμων μικρού και μεσαίου μεγέθους με στόχο την απορρό-

φηση μεγαλύτερων κονδυλίων προς όφελος των τοπικών

κοινωνιών.

Επιπρόσθετα, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις κι

εμπειρίες με αυτοδιοικητικούς από άλλες Ευρωπαϊκές

χώρες, σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις και το ρόλο

της αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Να σημειωθεί τέλος πως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των

Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρω-

παϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των ΠόλεωνΣτην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων

στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος Φαρσάλωνστις Βρυξέλλες ο δήμαρχος Φαρσάλων

Ο
Σύλλογος

Δρομέων

Φαρσάλων

(Running Team Farsala)

εξέδωσε συγχαρητήρια

ανακοίνωση στον Δήμο

Φαρσάλων, τους φορείς,

τους αθλητές και όλους

όσους συμμετείχαν στην

γιορτή του 7ου Αχιλλείου

Άθλου που διεξήχθη στα

Φάρσαλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ως δρομείς Φαρσάλων (

Running Team Farsala )

που συμμετείχαμε δυναμικά

στον πρόσφατο «Αχίλλειο

Άθλο» θα θέλαμε να συγχα-

ρούμε τους διοργανωτές,

Ηγεσία Δήμου Φαρσάλων

και Δημοτικούς υπαλλήλους,

τον ΟΠΑΚΠΑ Δ. Φαρσάλων

καθώς και την Ελληνική

Ομοσπονδία Συλλόγων

Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού

–Υπεραποστάσεων, για την

εξαιρετική οργάνωση.

Επίσης να συγχαρούμε, τις

επιχειρήσεις που συμμετεί-

χαν ως χορηγοί, Το φυσικο-

θεραπευτήριο του Κ. Βασίλη

Καραδήμα, το εστιατόριο

Βασιλικός τους Συλλόγους

της πόλης μας, το

Αστυνομικό Τμήμα, την

Πυροσβεστική, το Κέντρο

Υγείας με τους γιατρούς και

διασώστες, την Φιλαρμονική

, ιδιαίτερα τους εθελοντές ,

για την προσφορά τους

στην πετυχημένη αυτή εκδή-

λωση.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε,

έναν προς έναν, όλους τους

αθλητές που συμμετείχαν

(περισσότερες από 1000

συμμετοχές και στις τρεις

κατηγορίες).

Ιδιαίτερα τους αθλητές που

διακρίθηκαν ,τους αθλητές

γειτονικών και Πανελληνίων

Συλλόγων που τίμησαν την

πόλη μας με την συμμετοχή

τους, καθώς και τον κ.

Βασίλη Γκουντόπουλο που

βραβεύτηκε για την προ-

σφορά του στο δρομικό

κίνημα αλλά και στην «γέν-

νηση» του Αχίλλειου Άθλου .

Ας δώσουμε λοιπόν ραντε-

βού για τον 8ο Αχίλλειο Άθλο

,με ακόμα περισσότερες

συμμετοχές αθλητών.

Ο Σύλλογος Δρομέων ΦαρσάλωνΟ Σύλλογος Δρομέων Φαρσάλων

““Running Team Farsala” Running Team Farsala” συγχαίρεισυγχαίρει



Σ
τη συντήρηση του
δρόμου της
Παλαιάς Εθνικής

Οδού Λάρισας –
Φαρσάλων προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στο τμήμα από
τον οικισμό των
Χαλκιάδων μέχρι την
είσοδο της πόλης των
Φαρσάλων.
Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε με
τον ανάδοχο  τη σύμβαση
του έργου προϋπολογι-
σμού 2.000.000 ευρώ. 
Οι εργασίες αφορούν στην
κατασκευή νέου ασφαλτι-

κού τάπητα ενώ θα πραγ-
ματοποιηθεί διαγράμμιση
κεντρικού άξονα και οριο-
γραμμών.
«Προχωράμε τη συντήρη-
ση του δρόμου της
Παλαιάς Εθνικής Οδού
Λάρισας – Φαρσάλων
δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στο τμήμα από
τον οικισμό των
Χαλκιάδων μέχρι την είσο-
δο της πόλης των
Φαρσάλων. Με το έργο
αυτό συντηρούμε ένα
δρόμο παλιό, ο οποίος
είχε κατασκευαστεί για
άλλες προδιαγραφές»
υποστήριξε σε δηλώσεις
αναφορικά με την υπο-

γραφή σύμβασης του
έργου ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός
Παράλληλα απαντώντας
σε ερωτήσεις δημοσιογρά-
φων σχετικά με την
πορεία των μελετών που
εκπονεί το υπουργείο
Υποδομών για την  ανα-
κατασκευή του δρόμου
της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Λάρισας –
Φαρσάλων ο κ.
Αγοραστός σημείωσε ότι:
«Ο δρόμος Λάρισα –
Φάρσαλα ανήκει στο
υπουργείο Υποδομών. Η
μελέτη κατασκευής του
νέου δρόμου βρίσκεται

εδώ και δώδεκα χρόνια
στο συρτάρι του υπουργεί-
ου. Οι βουλευτές, κάνο-
ντας κάθε φορά τη δου-
λειά τους, με ερωτήσεις
στη Βουλή παίρνουν τις
ίδιες απαντήσεις ότι κάθε
χρόνο η μελέτη ολοκλη-
ρώνεται.  Η τελευταία ενη-
μέρωση που έχουμε από
τις υπηρεσίες του υπουρ-
γείου είναι ότι η μελέτη για
όλο τον δρόμο δεν τελειώ-
νει. Αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μόνο η μελέτη της
παράκαμψης της Νίκαιας
αλλά εμείς δεν μιλάμε
μόνο για το έργο της
παράκαμψης της Νίκαιας
αλλά για τη μελέτη της
ανακατασκευής όλου του
δρόμου Λάρισας –
Φαρσάλων, η οποία θα
οδηγήσει στη διαδικασία
δημοπράτησης του έργου.
Ο δρόμος ανήκει στο
υπουργείο Υποδομών, το
υπουργείο εκπονεί τη
μελέτη κάτι που είναι ολο-
φάνερο από τις επισκέ-
ψεις των βουλευτών και
άλλων τοπικών παραγό-
ντων στον αρμόδιο
υπουργό, υφυπουργό και
τους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες. Πρέπει επιτέλους
να ολοκληρωθούν οι
παραπάνω διαδικασίες».
Στην υπογραφή της σύμ-
βασης παρέστησαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Λάρισας Χρήστος
Καλομπάτσιος, ο
Πρόεδρος του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Βασίλης
Πινακάς, ο εντεταλμένος
σύμβουλος Υποδομών
Στέλιος Δημότσιος και ο
διευθυντής των Τεχνικών
Υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας
Χρήστος Ντάγιας.
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* “Λίφτινγκ” σε σημαντικά σημεία του...* “Λίφτινγκ” σε σημαντικά σημεία του...

πολύπαθου δρόμουπολύπαθου δρόμου

*Μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι *Μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι 

Χαλκιάδες - ΦάρσαλαΧαλκιάδες - Φάρσαλα

2 εκατ2 εκατομμύριαομμύρια γιαγια συντήρηση του συντήρηση του 

δρόμουδρόμου ΦαρσάλωνΦαρσάλων - Λάρισας- Λάρισας



Η
61 Μονάδα

Επιστρατεύσεως

(Στρατόπεδο

“Μαρκόπουλου”) στα

Φάρσαλα, ενδιαφέρεται

για την πρόσληψη

Εθνοφυλάκων,

προκειμένου να

εξασφαλίζει τη φρούρηση

εγκαταστάσεων, κατά το

έτος 2020.

Η ανάληψη καθηκόντων

είναι εθελοντική, η αποζη-

μίωση είναι δεκαπέντε

ευρώ (15 ευρώ) ημερησίως,

δεν έχει την έννοια του

εργατικού ημερομισθίου και

ως εκ τούτου δεν δημιουρ-

γείται σχέση εργασίας μετα-

ξύ της Στρατιωτικής

Υπηρεσίας και του

Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν

υπάρχει ασφάλιση στα

ασφαλιστικά ταμεία ή

συνταξιοδότηση ή αποζη-

μίωση). Η παραπάνω απο-

ζημίωση χορηγείται για την

αποζημίωση δαπανών δια-

τροφής, ιματισμού και υπό-

δησης.

Ο χρόνος υπηρεσίας φύλα-

ξης του Στρατοπέδου θα

είναι ημερήσιες και νυχτερι-

νές ώρες, με τη διάρκεια

της υπηρεσίας να μην

υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά

24ωρο και θα υπάγεται

στους Στρατιωτικούς

Κανονισμούς κατά τη διάρ-

κεια της υπηρεσίας.

Αίτηση και δικαιολογητικά

πρέπει να υποβληθούν στη

Μονάδα οπωσδήποτε έως

20 Νοεμβρίου 2019 στην

61 Μ.Ε.

Αναλυτικά η προκύρηξη

Είμαστε στην ευχάριστη

θέση να σας πληροφορή-

σουμε ότι υπάρχει η δυνα-

τότητα πρόσκλησης για

ανάληψη υπηρεσίας ως

σκοπού σε στρατιωτικές

εγκαταστάσεις της περιοχή

σας και ειδικότερα στο

Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΜΑΡ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»,

σε περίπτωση που το επι-

θυμείται. Για κάθε μέρα

απασχόλησης θα σας κατα-

βάλλεται αποζημίωση των

(15 ευρώ), η οποία δεν έχει

την έννοια του εργατικού

ημερομισθίου (δηλαδή δεν

υπάρχει ασφάλιση στα

ασφαλιστικά ταμεία ή

συνταξιοδότηση ή αποζη-

μίωση), αλλά χορηγείται για

την αντιμετώπιση σχετικών

δαπανών διατροφής, ιματι-

σμού και υπόδησης. Η

διάρκεια της υπηρεσίας δεν

θα υπερβαίνει τις 8 ώρες

ανά 24ωρο.

Η επιλογή των

Εθνοφυλάκων που θα προ-

σκληθούν θα γίνει με βάση

τα παρακάτω κριτήρια:

Να ανήκετε στην εφεδρεία

του Στρατού Ξηράς.

Να μην είστε Έφεδρος

Αξκός.

Να έχετε σωματική ικανότη-

τα  Ι1,Ι2 όπως καθορίζεται

στο ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ

Α΄17/20-01-2014).

Να μην είστε ενταγμένος

επιστρατευτικά.

Να έχετε εκπληρώσει τις

στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να μην έχετε καταδικαστεί

αμετάκλητα, από

Στρατιωτικό ή Ποινικό δικα-

στήριο. Εξαιρούνται τα αδι-

κήματα του Κοινού και του

Στρατιωτικού Ποινικού

Κώδικα για τα οποία επι-

βλήθηκε χρηματική ποινή ή

ποινή έως εξάμηνης φυλά-

κισης, μετά την πάροδο

τριών ετών από την απότι-

σή τους.  Λόγος μη πρό-

σκλησης, αποτελεί η τέλεση

αδικημάτων του ΣΠΚ ασχέ-

τως της επιβληθείσας ποι-

νής του Στρατοδικείου, για

τελεσθέντα εγκλήματα κατά

απορρήτων, κατά των

στρατιωτικών καθηκόντων

και κατά της στρατιωτικής

τάξης και πειθαρχίας.

Να μην έχετε υπερβεί το

45ο  έτος της ηλικίας.

Υπάρχει η δυνατότητα πρό-

σκλησης Εθνοφυλάκων

μέχρι το 60ο έτος της ηλικία

υπό προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προσκλη-

θείτε για τη φρούρηση των

στρατιωτικών εγκαταστάσε-

ων απαιτείται να προσκομί-

σετε τα παρακάτω δικαιολο-

γητικά μέχρι 20 του μηνός

Νοεμβρίου έτους  2019, και

να έχουν κατατεθεί στην 61

ΜΕ:

Υπεύθυνη δήλωση του

νόμου Ν1599/86, στην

οποία να αναγράφεται ότι

επιθυμείται να εκτελέσετε

υπηρεσία σκοπού σε στρα-

τιωτικέ εγκαταστάσεις και

ότι αποδέχεστε τις υποχρε-

ώσεις σας ως σκοπού,

όπως αυτές απορρέουν

από τον Ν.1295/82 (Περί

Εθνοφυλακής) και τον

Ν.3257/2004, και ότι δεν

έχετε υποβάλλει ούτε θα

υποβάλλετε παρόμοια αίτη-

ση πρόσκληση σε άλλη

Μονάδα.

Αντίγραφο ποινικού μητρώ-

ου τύπου «Α»   

Φωτοαντίγραφο του Ειδικού

Φύλλου Πορεία σας.

Ιατρική γνωμάτευση παθο-

λόγου, καρδιολόγου και

ψυχιάτρου (τελευταίου τρι-

μήνου), από πρωτοβάθμια

μονάδα υγείας (οικογενεια-

κούς ιατρός, τοπική μονάδα

υγείας, κέντρο υγείας), ή

δευτεροβάθμια μονάδα

υγείας (δημόσιο νοσοκο-

μείο) ότι είστε υγιής  με

σωματική ικανότητα  Ι1 ή

Ι2, όπως αυτή καθορίζεται

στο Π.Δ 11/1014 – ΦΕΚ

17Α/29-1-2014 «περί κρί-

σης σωματικής ικανότητας

στρατευσίμων, αυτών που

κατατάσσονται στις

Ένοπλες Δυνάμεις και του

στρατιωτικού προσωπικού

γενικά». (Υπόδειγμα θα σας

δοθεί από τη Μονάδα). Η

στρατιωτική υπηρεσία

δύναται να σας παραπέμ-

ψει σε στρατιωτικό νοσοκο-

μείο για επανεξέταση της

σωματικής ικανότητας εφό-

σον κρίνει ότι έχει μεταβλη-

θεί αυτή, σε σχέση με την

εικόνα της ιατρικής γνωμά-

τευσης που προσκομίσατε.

Πιστοποιητικό οικογενεια-

κής κατάστασης (τελευταίου

τριμήνου).

Φωτοαντίγραφο εκκαθαρι-

στικού εφορίας τελευταίου

έτους.

Φωτοαντίγραφο της ταυτό-

τητας σας (και από τις δύο

όψεις).

Βεβαίωση ή δημόσιο

έγγραφο όπου θα φαίνεται

ο ΑΜΚΑ.

Φωτοαντίγραφο του ασφα-

λιστικού φορέα και του

μητρώου ασφάλισης.

Πρόσφατη βεβαίωση ανερ-

γίας, επικυρωμένη από τον

ΟΑΕΔ (εφόσον είστε άνερ-

γος).

Βεβαίωση επικυρωμένη

από  την ομοσπονδία τριτέ-

κνων ή πολυτέκνων (εφό-

σον είστε πολύτεκνος).

Πρόσφατη βεβαίωση από

τον αρμόδιο φορέα που να

φαίνεται ότι στην οικογένεια

υπάρχει άτομο με  ειδικές

ανάγκες (εφόσον σας

αφορά).

Από την υπηρεσία θα ανα-

ζητηθεί αντίγραφο στρατο-

λογικού μητρώου τύπου

«Α» προκειμένου να διαπι-

στωθεί η στρατολογική σας

κατάσταση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση

σας τότε θα προσκομίσετε

επιπρόσθετα τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της 1ης

σελίδας του βιβλιαρίου τρα-

πέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο

να είστε πρώτος δικαιού-

χος.

2 έγχρωμες φωτογραφίες

διαστάσεων 3Χ3.

Η πρόσκληση πραγματο-

ποιείται για ανάληψη υπη-

ρεσίας φύλαξης αποθηκών

πυρομαχικών, καυσίμων,

υλικών επιστράτευσης και

λοιπών εγκαταστάσεων του

Στρατού Ξηράς, από 1

Ιανουαρίου  έως 31

Δεκεμβρίου κάθε  έτους.

Με την 31 Δεκεμβρίου, όλοι

οι χρησιμοποιούμενοι

Εθνοφύλακες χωρίς άλλη

διαταγή αποδεσμεύονται.

Ομοίως αποδεσμεύονται,

σε περίπτωση που καταρ-

γηθεί η στρατιωτική εγκατά-

σταση στην οποία προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους ή

εκλείψει ο λόγος για τον

οποίο προσελήφθησαν.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στην 61 ΜΕ στην πόλη

των Φαρσάλων και στο

τηλέφωνο 2491026775.
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ΠροκύρηξηΠροκύρηξη γιαγια πρόσκλησηπρόσκληση ΕθνοφυλάκωνΕθνοφυλάκων

στηνστην 61 61 ΜΜ..ΕΕ. . σταστα ΦάρσακαΦάρσακα

-Σαββάτο 12/10 Μονοήμερη Εκδρομή Ο Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου Ρευματιάς Φαρσάλων μαζι
με το “Naselos Travel” διοργανώνουν το Σάββατο
12/10 μονοήμερη εκδρομή στην Φλώρινα, στο
Νυμφαίο του “Αρκτούρου” και στην Ιερά Μονή
Αγίου Αυγουστίνου
-Κυριακή 13/10 Μονοήμερη Εκδρομή Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλικίου και το “Naselos
Travel” διοργανώνουν την Κυριακή 13/10 μονοή-
μερη εκδρομή για την 13η γιορτή Κάστανου στην
Καστανιά Καλαμπάκας.
-Τρίτη 22/10 Απογευματινή εκδρομή στο
Παζάρι Καρδίτσας.

28η Οκτωβρίου στα Μικρασιατικά Παράλια

- 24-28/10 Μικρασιατικά Παράλια.

Τσανάκαλε -Αϊβαλί - Σμύρνη - Τροία - Έφεσος -

Κουσάντασι - Πέργαμος.

*4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατρο-

φή.

-Σάββατο 19/10 Μονοήμερη Εκδρομή Το Σωματείο

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Επαρχίας Φαρσάλων διοργανώ-

νει μονοήμερη εκδρομή στην Παναγία Σκριπού

(Ορχομενός) - Δίστομο - Ζεμενό - Ιτέα.

-Τρίτη 22/10 Απογευματινή Εκδρομή Ι.Μ. Αγίου

Γεωργίου Μαυροματίου - Μουζάκι Palace - Παζάρι

Καρδίτσας

-Παρασκευή 8/11 Προσκυνηματική Εκδρομή στην

Ι.Μ. Ταξιαρχών Πηλίου

-Σάββατο 7/12 Παρακολούθηση Θεατρικής

Παράστασης “Κι απο Σμύρνη... Σαλονίκη”, στο Θέατρο

Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα.

*Εξασφαλισμένα εισιτήρια παράστασης

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

O
όμιλος ΑLFA

WOOD συμμετείχε

σε μια μοναδική

στο είδος της έκθεση, την

5η έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, που έλαβε

χώρα στις 4 έως 6

Οκτωβρίου στον χώρο

Κρατικής Έκθεσης της

Λευκωσίας.
Πάνω από 40.000 επισκέ-

πτες, επαγγελματίες αλλά και

εκπρόσωποι τάσεων από

όλο τον κόσμο, επισκέφθη-

καν την έκθεση στις 3 ημέρες

λειτουργίας της και το περί-

πτερο του ομίλου γέμισε από

κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία

στην Αlfa Wood  να παρου-

σιάσει όλα τα νέα & καινοτό-

μα προϊόντα της. 

Τα στελέχη του ομίλου

παρουσίασαν ολόκληρο το

φάσμα προϊόντων υψηλής

ποιότητας ξύλου, ανταλλάσ-

σοντας ιδέες και απόψεις,

προσφέροντας πρωτοπορια-

κές λύσεις και καινοτόμες

προτάσεις στους επισκέπτες,

αποσπώντας πολλά θετικά

σχόλια. 

Ο όμιλος Ο όμιλος Alfa WoodAlfa Wood

έδωσε ένα δυναμικόέδωσε ένα δυναμικό

παρών στην 5η Έκθεσηπαρών στην 5η Έκθεση

ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στηνΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στην

ΚύπροΚύπρο



Έ
να τριψήφιο

νούμερο θα

δέχεται τις

καταγγελίες των πολιτών

στο πλαίσιο της

εφαρμογής του

αντικαπνιστικού νόμου,

όπως είπε ο υπουργός

Υγείας Βασίλης Κικίλιας,

μιλώντας στο ραδιόφωνο

του Σκάι.

«Ετοιμάζεται call center, ένα

τριψήφιο νούμερο, που θα

δέχεται τις καταγγελίες των

πολιτών. Η Δημοτική

Αστυνομία ή η Ελληνική

Αστυνομία θα έρχεται και θα

δίνει πρόστιμο στον συγκε-

κριμένο ιδιώτη, αλλά και

στον καταστηματάρχη»,

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Υγείας που περιλαμ-

βάνει και τις διατάξεις για το

κάπνισμα, κατατέθηκε την

Παρασκευή στη Βουλή,

αφού προηγήθηκε διαβού-

λευση και θα συζητηθεί στην

Ολομέλεια στις 15

Οκτωβρίου.

Όπως είπε ο υπουργός

Υγείας, για πρώτη φορά στη

χώρα, όπως σε άλλες πολ-

λές ευρωπαϊκές χώρες,

στην εφαρμογή του νόμου

εμπλέκεται και η Ελληνική

Αστυνομία. «Χωρίς την

Ελληνική Αστυνομία, δεν

μπορεί να υπάρχει επιβολή

του νόμου και των προστί-

μων», τόνισε.

Αναφερόμενος στις δημό-

σιες υπηρεσίες, εξήγησε

πως υπεύθυνοι σύμφωνα

με το νόμο είναι οι πολιτικοί

προϊστάμενοι και ξεκαθάρι-

σε: «Και στους δημόσιους

χώρους απαγορεύεται το

κάπνισμα, και στους

χώρους υγειονομικού ενδια-

φέροντος, και στις παιδικές

χαρές, και στους ανοιχτούς

χώρους που παίζουν παιδιά.

Και μέσα σε αυτοκίνητο που

επιβαίνει ένα παιδάκι, αν

καπνίζει ένας οδηγός ή

συνοδηγός τα πρόστιμα θα

είναι 1.500-3.000 ευρώ»

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε

πως ο αντικαπνιστικός

νόμος θα εφαρμοστεί. «Θα

σεβαστούμε τα δικαιώματα

των καπνιστών, αλλά προ-

φανώς θα προασπίσουμε

και τα δικαιώματα των μη

καπνιστών και θα υπερα-

σπιστούμε το δικαίωμα στη

ζωή των παθητικών καπνι-

στών και ειδικά των παι-

διών», τόνισε.

Καταλήγοντας ο υπουργός

Υγείας ανέφερε ότι για το

θέμα της εφαρμογής του

νόμου, θα κάνει ανακοινώ-

σεις στο τέλος του μήνα «ο

ίδιος ο πρωθυπουργός, που

θα λανσάρει και την επικοι-

νωνιακή καμπάνια του αντι-

καπνιστικού».

Έ
ρχονται το

επόμενο

‘διάστημα 4

προγράμματα από τον

ΟΑΕΔ, ανάμεσά τους και

αυτό της κοινωφελούς

εργασίας για 37.500

ανέργους.

Δείτε αναλυτικά τα προ-

γράμματα.

Πρόγραμμα προεργασίας

300 ανέργων ηλικίας 18 έως

30 ετών από τον ΟΑΕΔ σε

επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τομέα και σε επιχειρήσεις,

φορείς, οργανισμούς του

δημόσιου τομέα που

ασκούν τακτικά οικονομική

δραστηριότητα στην

Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε

φορείς Κοινωνικής και

Αλληλέγγυας Οικονομίας

(ΛΑΚΟ) και σε επιχειρήσεις,

φορείς, οργανισμούς του

Δημοσίου και της τοπικής

αυτοδιοίκησης πρώτου και

δεύτερου βαθμού, που

ασκούν οικονομική δραστη-

ριότητα στην Περιφέρεια

Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:7 μήνες.

Αμοιβή:Καταβάλλεται από

τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζη-

μίωση ίση με τον νόμιμο

κατώτατο μισθό και αναλο-

γία δώρων εορτών και επι-

δόματος αδείας.

Ειδικό πρόγραμμα απασχό-

λησης 250 ανέργων ηλικίας

22 έως 39 ετών στην

Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας

Στόχος: Απασχόληση άνερ-

γων πτυχιούχων στην

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

και στα νομικά πρόσωπα

δημοσίου και ιδιωτικού

δικαίου και φορείς δημόσιου

τομέα.

Η συνολική διάρκεια απα-

σχόλησης ορίζεται σε 12

μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες

αμοιβές για την κατηγορία

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ς

Εκπαίδευσης ορίζονται έως

τα 1.040 ευρώ και για την

κατηγορία Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης έως τα 990

ευρώ.

Επιχορήγηση φορέων

Δημοσίου, τοπικής αυτοδιοί-

κησης και επιχειρήσεων –

Πρόγραμμα για 2.000 ανέρ-

γους

Πρόγραμμα επιχορήγησης

επιχειρήσεων, φορέων και

οργανισμών του Δημοσίου

και επιχειρήσεων της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης πρώτου

και δεύτερου βαθμού

Ωφελούμενοι:2.000 άνεργοι

ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Πού απευθύνεται το πρό-

γραμμα:

α) σε επιχειρήσεις, φορείς

και οργανισμούς του δημο-

σίου τομέα και

β) σε επιχειρήσεις της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης πρώτου

και δεύτερου βαθμού

(δήμων και Περιφερειών).

Ποσό επιχορήγησης: Το

50% του μηνιαίου μισθολο-

γικού και μη μισθολογικού

κόστους του ωφελούμενου

με ανώτατο όριο τα 600

ευρώ τον μήνα.

Διάρκεια επιχορήγησης: 12

μήνες με δυνατότητα επέ-

κτασης 12 μήνες, επιπλέον,

μετά από αίτηση του δικαι-

ούχου.

Νέο πρόγραμμα κοινωφε-

λούς εργασίας του ΟΑΕΔ

για 35.000 ανέργους

Προκήρυξη για το νέο πρό-

γραμμα κοινωφελούς εργα-

σίας του ΟΑΕΔ για 35.000

ανέργους.

Το πρόγραμμα της

Κοινωφελούς εργασίας

ΟΑΕΔ αφορά θέσεις σε

δήμους, περιφέρειες,

Κέντρα Κοινωνικής

Πρόνοιας και 37 υπηρεσίες

του υπουργείου

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας / Φορείς

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς

Π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ω ν

Περιοχών.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει

οκτώ μήνες και στόχος του

είναι η επανασύνδεση των

μακροχρόνια ανέργων με

την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες

πληροφορίες, η απασχόλη-

ση θα είναι με πλήρη εργα-

σιακά και ασφαλιστικά δικαι-

ώματα και θα παρέχεται με

τη μορφή έργων με συγκε-

κριμένα παραδοτέα.

Βάσει των έως τώρα δεδο-

μένων, η ημερήσια αμοιβή

πρόκειται να διαμορφωθεί

στα 21,84 ευρώ, ενώ μηνι-

αία δε θα ξεπεράσει τα 546

ευρώ.

Μάλιστα, τα έργα αυτά θα

καλύπτουν πάγιες και διαρ-

κείς ανάγκες και θα έχουν

μετρήσιμα αποτελέσματα

όσον αφορά τη βελτίωση

της καθημερινής ζωής των

κατοίκων των δήμων.

Ωφελούμενοι του προγράμ-

ματος είναι Έλληνες πολί-

τες, πολίτες κρατών-μελών

της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες,

ομογενείς, άνεργοι, εγγε-

γραμμένοι στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη

οικογενειών (ή μονογονεϊ-

κών οικογενειών) στις οποί-

ες δεν εργάζεται κανείς και

οι σύζυγοι αυτών είναι εγγε-

γραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

Ακόμα μακροχρόνια άνεργοι

ή άνεργοι πτυχιούχοι πανε-

πιστημιακού και τεχνολογι-

κού τομέα.

Παράλληλα, ωφελούμενοι

είναι και οι άνεργοι ηλικίας

άνω των 29 ετών εγγεγραμ-

μένοι στα μητρώα ανέργων

του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι

στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ

του Οργανισμού και άνεργοι

δικαιούχοι Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης

(ΚΕΑ).
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Όσοι έχουν απλήρωτους

λογαριασμούς που φτάνουν

έως και τα 5.000 ευρώ, θα

μπορούν πλέον την δυνατό-

τητα να ρυθμίσουν τις οφει-

λές τους στη ΔΕΗ μέσω

τηλεφώνου.

Συγκεκριμένα, μέσω του

αριθμού 11770, που έχει

ήδη ενεργοποιηθεί,  θα ενη-

μερώνονται από αρμοδίους

υπαλλήλους για το ύψους

της οφειλής, την προκατα-

βολή που θα πρέπει να

δώσουν, αλλά και τον αριθ-

μό των μηνιαίων δόσεων.

Πώς θα λειτουργεί η νέα

υπηρεσία

Οι οφειλέτες θα καλούν το

πενταψήφιο νούμερο 11770

και έχοντας μπροστά τους

την αστυνομική τους ταυτό-

τητα και τον ΑΦΜ θα μπο-

ρούν να ζητούν τον διακανο-

νισμό των χρεών τους. Στη

συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλ-

ληλος θα τους γνωστοποιεί

τη δυνατότητα ρύθμισης

που έχουν.

Αφού οι οφειλέτες συμφω-

νήσουν τότε η επιχείρηση

θα τους αποστέλλει μήνυμα

SMS στο κινητό τους με την

προθεσμία κατάθεσης της

προκαταβολής και τον ηλε-

κτρονικό κωδικό πληρωμής.

Δυνατότητα και ηλεκτρονι-

κής πληρωμής

Οι πελάτες της ΔΕΗ θα μπο-

ρούν και πάλι χωρίς να επι-

σκεφθούν κατάστημα να

πληρώνουν ηλεκτρονικά. Η

δυνατότητα αυτή δίνεται είτε

μέσω της ιστοσελίδας της

ΔΕΗ είτε μέσω web banking

με τη χρήση της χρεωστικής

ή της πιστωτικής τους κάρ-

τας.

Μπορούν επίσης να πληρώ-

νουν και με τη χρήση κάρτας

στα ειδικά ηλεκτρονικά

σημεία (paycenters) που

διαθέτουν οι τράπεζες, αλλά

ακόμα και επισκεπτόμενοι

τα καταστήματα της επιχεί-

ρησης.

Μετά την κατάθεση της προ-

καταβολής, οι οφειλέτες θα

λαμβάνουν ταχυδρομικώς

το πρόγραμμα των μηνιαίων

δόσεων με τις ημερομηνίες-

προθεσμίες για την καταβο-

λή τους.

Έ
ως τις 15.11.2019

καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι

να συμπληρώσουν στο

http://bit.ly/aitiseis την

αίτηση συμμετοχής για το

πρόγραμμα του 3ου

κύκλου δωρεάν

προγραμμάτων

κατάρτισης και

συμβουλευτικής του

προγράμματος «Νέα

Γεωργία για τη Νέα

Γενιά» που τους

ενδιαφέρει.

Το πρόγραμμα «Νέα

Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

παρέχει τη δυνατότητα σε

νέους 18-40 ετών, να παρα-

κολουθήσουν δωρεάν προ-

γράμματα επαγγελματικής

ανάπτυξης σε οχτώ διαφο-

ρετικές θεματικές του αγρο-

διατροφικού τομέα.

Τα προγράμματα κατάρτι-

σης και συμβουλευτικής

απευθύνονται σε νέους που

επιθυμούν να βρουν απα-

σχόληση στον αγροδιατρο-

φικό τομέα ή να δημιουργή-

σουν τη δική τους επιχείρη-

ση. Η διάρκειά τους, ποικίλει

ανά θεματικό αντικείμενο,

από έξι (6) μήνες μέχρι και

ένα (1) χρόνο και επικε-

ντρώνονται σε θέματα φυτι-

κής, ζωικής παραγωγής και

χρήσης νέων τεχνολογιών.

Υλοποιούνται από τους δύο

στρατηγικούς εταίρους του

προγράμματος, την

Αμερικανική Γεωργική

Σχολή και το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aιτήσεις συμμετοχής για τον

3ο κύκλο δωρεάν προγραμ-

μάτων κατάρτισης και συμ-

βουλευτικής του προγράμ-

ματος «Νέα Γεωργία για τη

Νέα Γενιά»

Το πρόγραμμα «Νέα

Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

παρέχει τη δυνατότητα σε

νέους 18-40 ετών, να παρα-

κολουθήσουν δωρεάν προ-

γράμματα επαγγελματικής

ανάπτυξης σε οχτώ διαφο-

ρετικές θεματικές του αγρο-

διατροφικού τομέα.

Το πρόγραμμα βρίσκεται

υπό την καθοδήγηση του

Πανεπιστήμιου Rutgers σε

συνεργασία με την

Αμερικανική Γεωργική

Σχολή και το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και

υλοποιείται με την αποκλει-

στική δωρεά του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος.

Κατά το δεύτερο κύκλο λει-

τουργίας των προγραμμά-

των  κατάρτισης και συμ-

βουλευτικής, το πρόγραμμα

με τους εκπαιδευτές του,

προσέφεραν 9.600 ώρες

κατάρτισης σε πάνω από

1.500 νέους σε 40 περιοχές

της Ελλάδας.

Τα προγράμματα κατάρτι-

σης και συμβουλευτικής

απευθύνονται σε νέους που

επιθυμούν να βρουν απα-

σχόληση στον αγροδιατρο-

φικό τομέα ή να δημιουργή-

σουν τη δική τους επιχείρη-

ση. Η διάρκειά τους, ποικίλει

ανά θεματικό αντικείμενο,

από έξι (6) μήνες μέχρι και

ένα (1) χρόνο και επικε-

ντρώνονται σε θέματα φυτι-

κής, ζωικής παραγωγής και

χρήσης νέων τεχνολογιών.

Υλοποιούνται από τους δύο

στρατηγικούς εταίρους του

προγράμματος, την

Αμερικανική Γεωργική

Σχολή και το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο τρίτος κύκλος των δωρε-

άν προγραμμάτων εγκαινιά-

στηκε πριν λίγες ημέρες, με

την πρόσκληση για το πρό-

γραμμα εναλλακτικού τουρι-

σμού το οποίο σχεδίασε και

υλοποιεί το Γραφείο

Διαχείρισης Στρατηγικών

Προγραμμάτων της

Αμερικανικής Γεωργικής

Σχολής. Το επόμενο διάστη-

μα, το πρόγραμμα θα προ-

σφέρει και 4 νέα προγράμ-

ματα, λεπτομέρειες των

οποίων θα ανακοινωθούν

σύντομα.

Πληροφορίες – αιτήσεις

συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-

νται να επισκεφτούν το

http://bit.ly/aitiseis και να

συμπληρώσουν την αίτηση

συμμετοχής για το πρό-

γραμμα που τους ενδιαφέρει

έως τις 15.11.2019.

Ο αριθμός των θέσεων είναι

περιορισμένος και θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητας

στην επιλογή των συμμετε-

χόντων που πληρούν τα κρι-

τήρια επιλεξιμότητας του

κάθε προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Νέα

Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

είναι μια πρωτοβουλία για τη

δημιουργία ευκαιριών απα-

σχόλησης και επιχειρηματι-

κότητας για τους νέους στον

αγροδιατροφικό τομέα στην

Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Rutgers

ηγείται αυτού του πολυετούς

και πρωτοποριακού προ-

γράμματος σε συνεργασία

με το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και

την Αμερικανική Γεωργική

Σχολή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται

μέσω αποκλειστικής δωρε-

άς του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έως τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στα προγράμματα του «ΝέαΈως τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στα προγράμματα του «Νέα

Γεωργία για τη Νέα Γενιά»Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Αφορά όσους χρωστούν ποσά έως και 5.000 ευρώΑφορά όσους χρωστούν ποσά έως και 5.000 ευρώ

Οι οφειλές στη ΔΕΗ θα ρυθμίζονται καιΟι οφειλές στη ΔΕΗ θα ρυθμίζονται και

μέσω τηλεφώνουμέσω τηλεφώνου



Α
πό την 1η

Ιανουαρίου 2020

θα εφαρμοστεί η

νέα φορολογική κλίμακα

με νέους συντελεστές στα

φυσικά πρόσωπα η οποία

αναμένεται να ελαφρύνει

περί τα 4 εκατομμύρια

μισθωτούς και

συνταξιούχους.

Το σχέδιο της κυβέρνησης

αλλάζει τα δεδομένα για

μισθωτούς και συνταξιού-

χους που έχουν εισόδημα

μέχρι 20.000 ευρώ.

Μεγάλοι ωφελούμενοι του

νέου φορολογικού νομοσχε-

δίου είναι όσοι έχουν εισο-

δήματα έως και 20.000

ευρώ.

Οι κλίμακες:

Για εισόδημα έως 10.000

ευρώ, φόρος 9%.

Από 10.000 έως 20.000

ευρώ, φόρος 22%.

Από 20.000 έως 30.000

ευρώ, φόρος 29%.

Από 30.000 έως 40.000

ευρώ φόρος 37%

Από 40.000 ευρώ εισόδημα

φόρος 45%.

Όσον αφορά το αφορολόγη-

το αυτό παραμένει στα

8.636 ευρώ για τους άγα-

μους, ενώ για όσους έχουν

παιδιά θα ισχύσει η εξής κλί-

μακα:

9.000 ευρώ για ένα παιδί

10.000 ευρώ για δύο παιδιά

11.000 ευρώ για 3 παιδιά

12.000 ευρώ για 4 παιδιά

Η έκπτωση φόρου που

χορηγείται σε μισθωτούς και

συνταξιούχους σχεδιάζεται

να διαμορφωθεί ως εξής:

Για άγαμους στα 778 ευρώ

Για ένα παιδί στα 867 ευρώ

Για δύο παιδιά στα 1.040

ευρώ

Για τρία ή περισσότερα παι-

διά στα 1.260 ευρώ

Η
πρόσφατη

απόφαση του

Συμβουλίου της

Επικρατείας φέρνει

ντόμινο αλλαγών στον

τρόπο υπολογισμού των

ασφαλιστικών εισφορών

ελεύθερων

επαγγελματιών και

αγροτών.

Το βασικό σενάριο που εξε-
τάζει το Υπουργείο
Εργασίας, σύμφωνα με
πληροφορίες, είναι η πλή-
ρης αποσύνδεση υπολογι-
σμού του ποσού της ασφα-
λιστικής εισφοράς από το
καθαρό δηλωθέν εισόδημα,
πρακτική που από τότε που

εφαρμόζεται, βάσει Νόμου
Κατρούγκαλου, έχει ευνοή-
σει φαινόμενα φοροαποφυ-
γής, δεδομένων των μεγά-
λων επιβαρύνσεων που επι-
βάλλει στη μεγάλη πλειοψη-
φία των συντελεστών της
αγροτικής οικονομίας και
ιδίως στα μεγάλα εισοδήμα-
τα.
Υπενθυμίζεται ότι από
1/1/2017 υπήρχαν αγρότες
που καλούνταν να πληρώ-
σουν για ΕΦΚΑ ποσά που
ξεπερνούσαν τα 1.100 ευρώ
το μήνα, ενώ και για τα
χαμηλότερα εισοδήματα,
δεν ήταν καλύτερα τα πράγ-
ματα. Ενδεικτικά της αποτυ-

χίας του εν λόγω συστήμα-
τος είναι τα στοιχεία για τις
εισπράξεις του ΕΦΚΑ από
το 2017 κι έπειτα. Σύμφωνα
λοιπόν με αυτά, το 2017
εισπράχθηκαν 1,744 δισ.
από τους μη μισθωτούς
(ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες, αυτοαπασχολού-
μενους), ενώ το 2018 οι
εισπράξεις δεν ξεπέρασαν
τα 1,5 δισ. ευρώ. Για το
2019 η κατάσταση στο
8μηνο δείχνει περαιτέρω
υποχώρηση, όπερ σημαίνει
ότι ούτε η πρόσφατη απο-
κλιμάκωση των εισφορών
ΕΦΚΑ για τον κλάδο κύριας
σύνταξης από το 20% στο
13,3% απέδωσε, γεγονός
που αποδίδεται στην
«κόπωση» των ασφαλισμέ-
νων.
Σημειωτέον ότι σήμερα η
κατώτατη εισφορά αγροτών
προς τον ΕΦΚΑ ανέρχεται
σε 115 ευρώ περίπου (εξαι-
ρέθηκε από τις πρόσφατες
μειώσεις η κατώτατη κατη-
γορία), αλλά μετά τις εξελί-
ξεις με την απόφαση του
ΣτΕ, αναμένονται αλλαγές,

οι οποίες δεν αποκλείεται να
επαναφέρουν τις επτά (ή και
περισσότερες) ασφαλιστικές
κλάσεις που ίσχυαν επί
ΟΓΑ.
Το μόνο δεδομένο σήμερα
είναι ότι ακόμα δεν έχει
καθοριστεί το ποσό των
εισφορών που θα ισχύει αν
επανέλθουν οι επτά κλά-
σεις, ωστόσο καλό είναι να
θυμηθούμε πόσα πλήρω-
ναν οι αγρότες στον ΟΓΑ
Συγκεκριμένα οι παραγωγοί
μπορούσαν να επιλέξουν
ασφαλιστικές κατηγορίες με
τις εξής εισφορές:
1η ασφαλιστική κλάση –
753,12 ευρώ το χρόνο
2η ασφαλιστική κλάση –
851,16 ευρώ το χρόνο
3η ασφαλιστική κλάση –
954,12 ευρώ το χρόνο
4η ασφαλιστική κλάση –
1.096,80 ευρώ το χρόνο
5η ασφαλιστική κλάση –
1.251,84 ευρώ το χρόνο
6η ασφαλιστική κλάση –
1,444,20 ευρώ το χρόνο
7η ασφαλιστική κλάση –
1.635,12 ευρώ το χρόνο.
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Υπό μελέτη η επαναφορά των ασφαλιστικών Υπό μελέτη η επαναφορά των ασφαλιστικών 

κλάσεων που ίσχυαν για τους αγρότες επί ΟΓΑκλάσεων που ίσχυαν για τους αγρότες επί ΟΓΑ

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

Όλοι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές – Όλοι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές – 

Ποιοι είναι οι μεγάλοι ωφελούμενοιΠοιοι είναι οι μεγάλοι ωφελούμενοι



Α
πό την Τρίτη 15 έως

και την Πέμπτη 17

Οκτωβρίου θα διε-

ξαχθεί η δεύτερη φάση του

Κυπέλλου της ΕΠΣ

Λάρισας στην οποία και

συμμετέχουν οι ομάδες της

Β και Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Από την Επαρχία Φαρσάλων

οι ομάδες που συμμετέχουν

είναι οι εξής: Νίκη Κρήνης,

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων, Δόξα Υπέρειας,

Ατρόμητος Βαμβακούς, ΑΟ

Ναρθακίου και Αναγέννηση

Φαρσάλων.

Η Θύελλα Βασιλί αποκλείστη-

κε από την Φορτούνα

Κουτσοχέρου στην πρώτη

φάση.

Την Τρίτη 15/10 και ώρα

15:30 ο ΑΟ Ναρθακίου αντι-

μετωπίζει στην έδρα του τον

Ιπποκράτη Λάρισας, ενώ η

Δόξα Υπέρειας θα φιλοξενή-

σει τον Πανιώνιο και η

Αναγέννηση την Μαρμαρίνη,

την ώρα που ο Ατρόμητος

Βαμβακούς θα ταξιδέψει

στους Αγίους Αναργύρους.

Ενώ την Τετάρτη 16/10 και

ώρα 15:30 ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων αντι-

μετωπίζει τον Δρυμό και η

Νίκη Κρήνης τον Φιλοκτήτη

Μελιβοίας αμφότερες εντός

έδρας.

Τρίτη (15/10, 15:30)

ΑΟ Ναρθακίου –

Ιπποκράτης

Δόξα Υπέρειας –

Πανιώνιος Ν.Σμύρνης

Πύρρος Βορειοηπειρωτών –

Προοδευτική Βερδικούσιας

Αναγέννηση Φαρσάλων –

Χείμαρρος Μαρμαρίνης

Δάφνη Γλαύκης – Δόξα

Ραχούλας

Δόξα Βαλανίδας – Ακαδημία

Τυρνάβου

Ατρόμητος Αγ.Αναργύρων

– Ατρόμητος Βαμβακούς

Τετάρτη (16/10, 15:30)

Νίκη Κρήνης – Φιλοκτήτης

Μελιβοίας

Αναγέννηση Ευαγγελισμού –

Άρης Κουλουρίου

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων – Κεραυνός

Δρυμού

Νεάπολη – Παναγροτικός

Νίκαιας

Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Ελασσόνας – ΣΣ Ραψάνης

Κίσσαβος Συκουρίου – ΑΕ

Βουναίνων

Πέμπτη (17/10, 15:30)

Ηρακλής Χάλκης – Δήμητρα

Γιάννουλης

Ατρόμητος Δασοχωρίου –

Λαρισαϊκός

Όλυμπος Αιγάνης – Όλυμπος

Γόννων

Φορτούνα Κουτσοχέρου –

Πελασγιώτιδα

Κεραυνός Δένδρων –

Αστραπή Ν.Πολιτείας

Αναγέννηση Καλοχωρίου –

Προμηθέας

Αστήρ Μελισσοχωρίου – ΑΟ

Ελευθερών

*Χωρίς αγώνα προκρίνεται

στην τρίτη φάση ο

Απόλλωνας Γαλήνης.

Ο
Ατρόμητος

Βαμβακούς

ερχόμενος με

ταχύτητα από την

σπουδαία εκτός έδρας

νίκη του στο ντέρμπι με

την Υπέρεια αντιμετώπιζε

εντός έδρας τον μέχρι

πρότινος στην κορυφή

και μάλιστα δίχως να έχει

δεχθεί τέρμα Παναγρότικο

Νίκαιας.

Οι παίκτες του Χρήστου

Ανδρεόπουλου όμως όντας

απόλυτα συγκεντρωμένοι

στο πλάνο τους κατάφεραν

να «σπάσουν» το αήττητο

της Νίκαιας καθώς την φιλο-

δώρησαν με τρία τέρματα (3

– 0).

Έτσι οι μπλε έφτασαν τους 9

βαθμούς σε 4 αγώνες και

βρίσκονται στην 2η θέση

του βαθμολογικού πίνακα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Ατρόμητο να χάνει τρεις

μεγάλες ευκαιρίες με τον

Τασιόπουλο αρχικά να βλέ-

πει την προσπάθεια του,

έπειτα από εκτέλεση κόρνερ

του Θανόπουλου με κεφαλιά

να σταματά στον αντίπαλο

τερματοφύλακα ο οποίος και

έδιωξε εντυπωσιακά στο

παραθυράκι του.

Ενώ μεγάλη επέμβαση

έκανε ο τερματοφύλακας της

Νίκαιας και στην κεφαλιά

του Ξυνογαλά έπειτα από

εκτέλεση κόρνερ του

Μουτκανά.

Στο 20′ ο Τσιτσικλής πάτησε

περιοχή, άδειασε τον προ-

σωπικό του αντίπαλο, έκανε

και το σουτ με τον τερματο-

φύλακα της Νίκαιας να τον

σταματά.

Στο 30′ όμως οι γηπεδούχοι

είδαν την πίεση τους να

καρποφορεί, όταν ο

Τασιόπουλος βρέθηκε σε

πλεονεκτική θέση, «έσκα-

ψε» την μπάλα πάνω από

το σώμα του αντίπαλου

κίπερ και άνοιξε το σκορ.

Με το 1 – 0 οι δυο ομάδες

πήγαν στα αποδυτήρια για

την ανάπαυλα του πρώτου

μέρους.

Με το «καλημέρα» του δευ-

τέρου ημιχρόνου ο μεγάλος

πρωταγωνιστής της αναμέ-

τρησης Κώστας

Τασιόπουλος κατάφερε να

πετύχει το 2 – 0 και παράλ-

ληλα το δεύτερο προσωπικό

του τέρμα.

Ο Τσιτσικλής βρέθηκε

φάτσα με το τέρμα, έκανε το

πλασέ η μπάλα σταμάτησε

στο δοκάρι και ο

Τασιόπουλος ο οποίος ήρθε

σαν τρέιλερ δεν αστόχησε

και πέτυχε το 2 – 0 και

παράλληλα το δεύτερο προ-

σωπικό του τέρμα.

Από εκείνο το σημείο και

έπειτα οι γηπεδούχοι έχο-

ντας το υπέρ τους προβάδι-

σμα δυο τερμάτων συγκε-

ντρώθηκαν στην άμυνά τους

ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν

την κατοχή και προσπάθη-

σαν να πιέσουν φτάνοντας

σε μια καλή στιγμή στο 80′

όταν ο Σκούφης έδιωξε

εντυπωσιακά το τετ α τετ.

Στο 90+2′ οι γηπεδούχοι

έβαλαν και το «κερασάκι

στην τούρτα» όταν ο

Τασιόπουλος έκανε όμορφη

ατομική ενέργεια βρέθηκε

κοντά στο χατ τρικ όμως

επέλεξε να «σπάσει» στον

ελεύθερο Αρσενόπουλο ο

οποίος έσπρωξε την μπάλα

στα δίχτυα για το τελικό 3 –

0.

Η Σύνθεση

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σκούφης, Μπερσιάνης,

Φλώρος, Ξυνογαλάς Ηλ.,

Βασιλόπουλος, Βόπης,

Αγγελόπουλος, Μουτκανάς

(80′ Χρόνης), Θανόπουλος

Λ. (70′ Αζάς), Τσιτσικλής (75′

Αρσενόπουλος Β.),

Τασιόπουλος.

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων στην

εντός εντός έδρας

αναμέτρηση της

Κυριακής 13 Οκτωβρίου

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων με

αντίπαλο την ομάδα του

Αία Εύοσμου συμμετείχε

σε μια Πανελλαδική

κινητοποίηση για ένα

θέμα που έχει συγκινήσει

πάρα πολύ κόσμο.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω

αναμέτρηση υπήρχαν κου-

μπαράδες στην είσοδο του

γηπέδου για τον μικρό

Παναγιώτη Ραφαήλ ο οποί-

ος πρέπει να μεταβεί στην

Βοστώνη για να πάρει την

μοναδική θεραπεία για την

ασθένειά του.

Τα χρήματα που συγκε-

ντρώθηκαν ήταν 210 Ευρώ

και απεστάλησαν για τον

συγκεκριμένο φιλανθρωπι-

κό σκοπό με άμεση συναλ-

λαγή από την διοίκηση του

συλλόγου.
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««Καθάρισε» και την Νίκαια και έπιασεΚαθάρισε» και την Νίκαια και έπιασε

δυάδα ο Ατρόμητος Βαμβακούς!δυάδα ο Ατρόμητος Βαμβακούς!

ΓΣΦ και κόσμος γιαΓΣΦ και κόσμος για

τον μικρό Ραφαήλτον μικρό Ραφαήλ

Ώρα Κυπέλλου για τις ομάδες της Β και Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίαςΏρα Κυπέλλου για τις ομάδες της Β και Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας

με πολλά & ενδιαφέροντα ματςμε πολλά & ενδιαφέροντα ματς

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Η
Διοίκηση της ΚΑΕ

Larisa BC με επίσημη

πρόσκληση της καλεί

τις Ακαδημίες μπάσκετ του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων να παρευρεθούν

στο Κλειστό Γυμναστήριο της

Νεάπολης το Σάββατο 19/10

και ώρα 15:45 με σκοπό να

παρακολούθησουν την αναμέ-

τρηση της ομάδος Larisa BC -

Ηρακλής Θεσσαλονίκης για το

πρωτάθλημα της Basket

League.

Οι μικροί αθλητές του Γ.Σ.

Φαρσάλων θα αναχωρήσουν με

λεωφορείο το Σάββατο στις

13:45.

Τόσο η μετακίνηση όσο και η

παρακολούθηση του αγώνα είναι

δωρεάν για όλους τους αθλητές

οι οποίοι και θα έχουν την δυνα-

τότητα να απολαύσουν από

κοντά ένα παιχνίδι υψηλής κατη-

γορίας και να μάθουν τα “μυστι-

κά “ του μπάσκετ

Εκδρομή στην Λάρισα γιαΕκδρομή στην Λάρισα για

τις Ακαδημίες του τις Ακαδημίες του 

Γ.Σ. Φαρσάλων!Γ.Σ. Φαρσάλων!
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««Πεντάστερη» η Υπέρεια στο ντέρμπι με το Ναρθάκι!Πεντάστερη» η Υπέρεια στο ντέρμπι με το Ναρθάκι!

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

αντιμετώπιζε

εντός έδρας την

Δόξα Υπέρειας σε ένα

τοπικό ντέρμπι από το

οποίο και οι δυο ομάδες

ανέμεναν πολλά μιας

και από την μια ο ΑΟ

Ναρθακίου έψαχνε μετά

το «διπλό» στην Νέα

Πολιτεία την πρώτη του

εντός έδρας νίκη, ενώ

από την άλλη η Δόξα

Υπέρειας πήγε στο

ντέρμπι έχοντας

«πληγωμένο» εγωισμό

μετά την ήττα από τον

Ατρόμητο Βαμβακούς

και έχοντας εντός της

εβδομάδος λύσει την

συνεργασία της με τον

προπονητή κ. Πλίτση.

Η αναμέτρηση αυτή είχε

και για τις δυο ομάδες

διπλή σημασία, με την

ομάδα της Δόξας

Υπέρειας να φεύγει με

ένα σπουδαίο τρίποντο

και μάλιστα με σκορ 1 – 5

και να παίρνει εκτός από

τους τρεις υπερπολύτι-

μους βαθμούς και ψυχο-

λογική τόνωση εν όψει

της δύσκολης συνέχειας

στην Α1 ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία.

Πρωταγωνιστές από

πλευράς νικητών οι

Τζατζάκης και Κερμελίδης

οι οποίοι και σκόραραν

από δυο τέρματα αμφότε-

ροι. Έτσι η Δόξα έφτασε

τους 7 βαθμούς και βρί-

σκεται στην 5η θέση ενώ

ο ΑΟ Ναρθακίου ο οποίος

παρέμεινε στους 3 βαθ-

μούς είναι 13ος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την Δόξα να χάνει την

πρώτη της καλή στιγμή

στο 8′ όταν το πλασέ του

Κουσιώρα έδιωξε εντυπω-

σιακά ο Ζειμπέκης.

Στο 18′ ο ΑΟΝ άνοιξε το

σκορ με εκπληκτικό χτύ-

πημα φάουλ του Βράκα το

οποίο και κατέληξε στο

δεξί «παραθυράκι» του

Σκαντζούρη.

Από εκεί και έπειτα η Δόξα

πίεσε και προσπάθησε να

ισοφαρίσει την αναμέτρη-

ση όμως οι γηπεδούχοι

όντας καλά κλεισμένοι στο

δικό τους μισό δεν απειλή-

θηκαν μέχρι το 35′ εκεί

όπου ο Τζατζάκης πάτησε

περιοχή, πλάσαρε ο

Ζειμπέκης τον σταμάτησε

όμως στην επαναφορά ο

Κουσιώρας με δυνατό

σουτ νίκησε τον αντίπαλο

τερματοφύλακα και πέτυχε

το 1 – 1.

Αυτό το τέρμα έδωσε

μεγάλη ψυχολογική ανάσα

στην ομάδα της Υπέρειας

η οποία δυο λεπτά αργό-

τερα έπιασε σε αδράνεια

την άμυνα του Ναρθακίου

ο Τζατζάκης πλάσαρε

ψύχραιμα και πέτυχε το 1

– 2 φέρνοντας «τούμπα»

το παιχνίδι μέσα σε ελάχι-

στο διάστημα. Σε εκείνο το

σημείο οι γηπεδούχοι έχαν

μια καλή στιγμή, όταν ο

Βαρελάς έπιασε την κεφα-

λιά «ψαράκι» με τον

Σκαντζούρη να διώχνει

εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 42′ ο Κουσιώρας

έκανε παράλληλη σέντρα

η μπάλα κατέληξε στον

Κερμελίδη αυτός γύρισε

μέσα στην περιοχή και με

δυνατό σουτ πέτυχε το 1

– 3 σκορ με το οποίο οι

δυο ομάδες πήγαν στα

αποδυτήρια για την ανά-

παυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η

κεκτημένη ταχύτητα των

φιλοξενούμενων συνεχί-

στηκε καθώς μόλις στο 47′

ο Κερμελίδης με δυνατό

σουτ στην κίνηση μέσα

από την περιοχή σημείω-

σε το 1 – 4 και παράλληλα

το δεύτερο προσωπικό

του γκολ.

Στο 50′ ο Τζατζάκης

«έσπασε» το τεχνητό

οφσάιντ έπειτα από την

όμορφη πάσα που δέχθη-

κε και με πλασέ πέτυχε το

1 – 5. Η τελευταία καλή

στιγμή της αναμέτρησης

καταγράφηκε στο 87′ όταν

ο Καραβαγγέληςς κέρδισε

πέναλτι σε χέρι μέσα στην

περιοχή έπειτα από γύρι-

σμα του, ο Βράκας ανέλα-

βε να το εκτελέσει όμως ο

Σκαντζούρης έδιωξε εντυ-

πωσιακά και κράτησε το 1

– 5.

Οι Συνθέσεις

ΑΟ Ναρθακίου

(Δημήτρης Δανιλούλης):

Ζειμπέκης, Νταιάκης,

Κατσικόπουλος,

Λελεντζής, Καψιώχας,

Δημακόπουλος, Βράκας,

Ρεντινόπουλος (46′

Καπετάνος), Σπανός,

Καραβαγγέλης, Βαρελάς.

Δόξα Υπέρειας:

Σκαντζούρης,

Παπαδόπουλος, Πρίφτης,

Δημητρίου,

Τραμπάκουλος (75΄

Πατσιούρας), Γκατζόγιας,

Ντόντος, Σουλτούκης (63′

Καλφόγλου), Κερμελίδης,

Τζατζάκης, Κουσιώρας

(80΄Τσιούρης Γ.).



Σ
πουδαίο εντός έδρας

τρίποντο με σκορ 1 –

0 πανηγύρισε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς

χάρη στο γκολ του

Δημήτρη Πλιάγκα στο 59ο

λεπτό και έτσι οι

ερυθρόλευκοι πέτυχαν τη

δεύτερη του νίκη στο

πρωτάθλημα της Α’ DE-

TOX Λάρισας στο παιχνίδι

απέναντι στον ΠΑΟΛ

Αβέρωφ.

Το συγκρότημα των Βαγγέλη

Μπρισίμη – Θοδωρή

Εμμανουήλ με τη νίκη αυτή

έφθασε τους επτά βαθμούς

και παράλληλα το συγκρότη-

μα του Δημήτρη

Κουκουλιάφκα που έχει επί-

σης επτά πόντους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ένα

πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι

διεξήχθη το μεσημέρι της

Κυριακής στο γήπεδο της

Αμπελιάς και οι γηπεδούχοι

«χαμογέλασαν» πετυχαίνο-

ντας μία σημαντική νίκη.

Το γκολ που χώρισε τις δύο

ομάδες πέτυχε στο 59ο

λεπτό ο Δημήτρης Πλιάγκας

και το 1 – 0 έμεινε μέχρι το

φινάλε παρά τις προσπάθειες

των παικτών των δύο ομά-

δων για την Αμπελιά με τους

Γκαραλιάκο και Πλιάγκα και

για το Αβέρωφ με τους

Λιλολάρι και Μπαρούτα.

Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρισίμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Καραγιάννης,

Σελήνης, Ποτούσογλου,

Περδίκης, Αγγέλης,

Κορδαλής, Καλούσης (80′

Σταθάκος), Παρασκευούδης

(46′ Πράπας), Πλιάγκας (89′

Μαγγόλας), Γκαραλιάκος (79′

Χουλιαρόπουλος).

Διαιτητική Τριπλέτα
Μπουρουζίκας, Πάλλας,

Μπατζιανούλης.

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

κρατούσε μέχρι

και την τελευταία φάση της

αναμέτρησης ένα

σπουδαίο «διπλό» στα

χέρια του, στην έδρα της

Δόξας Βλαχογιαννίου,

όμως οι γηπεδούχοι στο

90+6′ της αναμέτρησης

ισοφάρισαν με πέναλτι και

έτσι οι δυο ομάδες

μοιράστηκαν από έναν

βαθμό.

Πλέον ο Αχιλλέας Φαρσάλων

έχει 2 βαθμούς και βρίσκεται

στην 13η θέση μετά από 5

αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

θετικούς οιωνούς για τους

Φαρσαλινούς μιας και μόλις

στο 1′ ο Κατσανάκης εκτέλε-

σε έξοχα φάουλ που κέρδισε

ο Αχιλλέας λίγο έξω από την

περιοχή και άνοιξε το σκορ.

Εν συνεχεία οι γηπεδούχοι

είχαν την μπάλα στα πόδια

τους δίχως όμως να απειλή-

σουν ιδιαίτερα ενώ ο

Αχιλλέας προσπαθούσε να

«χτυπήσει» στις αντεπιθέσεις

με κορυφαία αυτή του 70′

όταν ο Αναγνώστης βρέθηκε

φάτσα με το τέρμα όμως το

κοντρόλ που επιχείρησε του

έφυγε και έτσι μπλόκαρε ο

αντίπαλος τερματοφύλακας.

Στο 90+6′ ο Μπερσιάνης

αδράνησε έχασε την μπάλα

μέσα στην περιοχή, τράβηξε

τον αντίπαλο του και ο κ.

Κουκούλης υπέδειξε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο

Νάτσης ο οποίος νίκησε τον

Σπύρο Παρθένη και πέτυχε

το τελικό 1 – 1.

Η Σύνθεση

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Αρίστος Παπαγεωργίου):

Παρθένης Σ., Κατσανάκης,

Τσούλης Αθ., Μπερσιάνης,

Πετράκης, Τσούλης Δ. (75′

Καναβός), Αναγνώστης,

Παρθένης Λ., Γαγάρας (85′

Μπαϊράμι),

Παπακωνσταντίνου, Ζιώγας

(90′ Ιμεράι).

Διαιτητική Τριπλέτα

Κουκούλης, Μίχος,

Παπαγεωργίου.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

πέρασε άνετα με σκορ 0 –

3 από την έδρα της Νίκης

Κρήνης στο τοπικό

ντέρμπι του 3ου ομίλου

της Β ΕΠΣΛ κατηγορίας,

πέτυχε την δεύτερη σερί

νίκη του και έτσι μετρά 6

βαθμούς στις δυο πρώτες

αναμετρήσεις.

Από την άλλη η Νίκη

Κρήνης δεν έχει βαθμό σε

αυτές τις δυο πρώτες

«στροφές».

Με την συμπλήρωση μισής

ώρας αγώνας ο Πέτσας

βγήκε στην πλάτη της άμυ-

νας μετά από έξυπνη πάσα

του Αντωνιάδη και με ψηλο-

κρεμαστό πλασέ άνοιξε το

σκορ.

Δυο λεπτά αργότερα ο

Μπατζανούλης έκανε όμορ-

φη ατομική ενέργεια, πάτη-

σε περιοχή και με δυνατό

σουτ από τα δεξιά πέτυχε

το 0 – 2, σκορ με το οποίο

οι δυο ομάδες πήγαν στα

αποδυτήρια για την ανά-

παυλα του ημιχρόνου.

Ο Μπατζανούλης στο 75′

ήταν αυτός που σφράγισε

την νίκη για την ομάδα του

με όμορφο σουτ μέσα από

την περιοχή, πετυχαίνοντας

το 0 – 3 και παράλληλα το

δεύτερο προσωπικό του

τέρμα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν και

άλλες καλές στιγμές με τους

Σιδηρόπουλο, Γκουνάρα

Σταύρο και Μπατζανούλη

όμως το 0 – 3 παρέμεινε

μέχρι την λήξη της αναμέ-

τρησης.

Οι Συνθέσεις

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας):Νταφόπουλος,

Σελήνης (46′ Φανίδης),

Διαμαντής,

Μαργαριτόπουλος Ι. , Βάης,

Κανατούλας, Αλεξανδράκης

(65′ Κόκκινος), Τσανάκας Ι.,

Τσιάρας (75′ Μαγαλιός),

Τσανάκας Χ., Βάτσικας (60′

Μαργαριτόπουλος Κ.)

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Κυριάκου (65′ Σκέγια),

Μητσόπουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Νεμπεγλέρας, Πέτσας (70′

Γκουνάρας Χρ.),

Τασιόπουλος (55′

Νασιούλας), Μπατζανούλης

(80′ Μακρυγιάννης),

Σιδηρόπουλος, Γκουνάρας

Στ.
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Μα»χ»αιριά στις καθυστερήσεις για τον ΑχιλλέαΜα»χ»αιριά στις καθυστερήσεις για τον Αχιλλέα

««Αεράτο» διπλό στο ντέρμπι με την Κρήνη Αεράτο» διπλό στο ντέρμπι με την Κρήνη 

και 2/2 για τις Χαλκιάδες!και 2/2 για τις Χαλκιάδες!

Σπουδαίο τρίποντο για την Αμπελιά!Σπουδαίο τρίποντο για την Αμπελιά!



Ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
Φαρσάλων πέτυχε

την πρώτη του εντός
έδρας και παράλληλα την
δεύτερη νίκη του σε δυο
αναμετρήσεις στο
πρωτάθλημα της Β
Εθνικής κατηγορίας
επικρατώντας με σκορ 73
– 57 του Αία Εύοσμου σε
ένα παιχνίδι στο οποίοι οι
Φαρσαλινοί είχαν τον
απόλυτο έλεγχο από την
εκκίνησή του μέχρι και το
τέλος του.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Φαρσάλων πέτυχε την
πρώτη του εντός έδρας και
παράλληλα την δεύτερη
νίκη του σε δυο αναμετρή-
σεις στο πρωτάθλημα της Β
Εθνικής κατηγορίας επικρα-
τώντας με σκορ 73 – 57 του
Αία Εύοσμου σε ένα παιχνί-
δι στο οποίοι οι Φαρσαλινοί
είχαν τον απόλυτο έλεγχο
από την εκκίνησή του μέχρι
και το τέλος του. Το 2 στα 2
έκανε ο Γ.Σ. Φαρσάλων
απέναντι στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης στην έδρα
του, με σκορ 73-57, σκαρ-

φαλώνοντας στην δεύτερη
θέση του βαθμολογικού
πίνακα της Β’ Εθνικής κατη-
γορίας ανδρών και παραμέ-
νοντας αήττητος στο πρω-
τάθλημα. 
Ο αγώνας ξεκίνησε με 0 – 5
για τους φιλοξενούμενους
όμως ο Γυμναστικός με επι-
μέρους σκορ 10 – 0 πέρα-
σε μπροστά με 10 – 5 και
από εκείνο το σημείο και
έπειτα δεν έχασε ποτέ το
προβάδισμα. Οι
Φαρσαλινοί συνέχισαν να
παίζουν συγκεντρωμένα και
σωστά σε άμυνα και επίθε-
ση και κάνοντας επιμέρους
σκορ συνολικά 24 – 6 μετά
το αρχικά 0 – 5 πήγαν στον
πάγκο όντας μπροστά με
24 – 11.
Η επιθετική υπεροχή των
γηπεδούχων συνεχίστηκε
και στη δεύτερη περίοδο ο
Γυμναστικός μπήκε πολύ
δυνατά και πάλι στο παρκέ
και έφτασε την διαφορά
μέχρι και στο +20 (45 – 25)
με την λήξη του ημιχρόνου
να τον βρίσκει μπροστά με
18 πόντους στη λήξη του
ημιχρόνου (45-27).

Στην επανάληψη στα
πρώτα πέντε λεπτά της 3ης
περιόδου οι φιλοξενούμενοι
είχαν την υπεροχή και μείω-
σαν σε 50 – 36, όμως οι
παίκτες του κ. Γιασσάρη
ξεμπλόκαραν και με επιμέ-
ρους σκορ 14 – 6 πήραν
διαφορά 22 πόντων (64 –
42) σκορ με το οποίο και
έληξε η τρίτη περίοδος.

Η τέταρτη και τελευταία
περίοδος ήταν διαδικαστι-
κού χαρακτήρα με την λήξη
να βρίσκει την ομάδα του
Γρηγόρη Γιασσάρη νικήτρια
πετυχαίνοντας μια πολύτιμη
νίκη για την συνέχεια του
πρωταθλήματο με σκορ 73-
57.
Σε ακόμη μια αναμέτρηση
οι Φαρσαλινοί είχαν πλου-
ραλισμό στο σκοράρισμα
τους με τον Βρεττά να είναι
πρώτος σκόρερ με 15
πόντους, ενώ 13 είχε ο
Δέσπος 13 ο Παπαχρήστος
και 11 ο Τσούκας.
Δεκάλεπτα: 24-11, 45-27,
64-42, 73-57.
Διαιτητές: Γερακίνης-
Μαραμής-Παζώλης

(Γκαρτζονίκας).
Οι Συνθέσεις
Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασσάρης-Ρίζος):
Στάνκοβιτς , Καλτσούνας,
Βασιλείου, Παπαχρήστος
13(1), Τσούμας Σ. 4,
Βρεττάς 15(2), Πεταλωτής
9(1), Μουλάς 7, Δέσπος 14,
Τσούκας 11(2).
Αίας Ευόσμου
(Γυμνόπουλος-Κόρκας):
Αγραφιώτης 2, Μπρουκς 2,
Καπινιάρης 6, Λαζαρίδης
8(2), Μπαλτζόπουλος 12(1),
Κατσαούνης 2, Πετανίδης ,
Πουλιανίτης 8(1), Νησιώτης
, Ζώτος 12, Σεκαδάκης 2,
Περιστεράκης 3.
Τα αποτελέσματα
ΓΣ Φαρσάλων-Αίας
Ευόσμου  73-57
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΠΣ
Ευκαρπίας 75-79
ΕΚ Καβάλας-Ερμής
Λαγκαδά 79-75
Έσπερος Λαμίας-Μαχητές
Πειραματικό Πεύκων 75-74
ΚΣ Γέφυρας-Στρατώνι 81-
68
Δόξα Λευκάδας-ΠΑΣ
Γιάννινα 65-72
Πρωτέας Γρεβενών-

Ευρώπη Πευκοχωρίου 83-
50
XΑΝΘ-ΑΟ Πολυγύρου 72-
66
Η βαθμολογία
1) ΧΑΝΘ  4
2) ΓΣ Φαρσάλων  4
3) ΠΑΣ Γιάννινα  4
4) Πρωτέας Γρεβενών   3
5) Δόξα Λευκάδας    3
6) ΚΣ Γέφυρας   3
7) ΓΑΣ Κομοτηνή   3
8) ΕΚ Καβάλας    3
9) Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων     3
10) ΑΟ Πολυγύρου     3
11) Εσπερος Λαμίας   3
12) ΠΣ Ευκαρπίας     3
13) Στρατώνι   3
14) Ερμής Λαγκαδά    2
15) Αίας Ευόσμου      2
16) Ευρώπη Πευκοχωρίου
2
Η επόμενη αγωνιστική
(3η, 20/10)
ΓΣ Φαρσάλων-ΓΑΣ
Κομοτηνή
ΠΣ Ευκαρπίας-ΕΚ Καβάλας

Ερμής Λαγκαδά-Έσπερος
Λαμίας
Μαχητές Πειραματικό
Πεύκων-ΚΣ Γέφυρας
Στρατώνι-Δόξα Λευκάδας
ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας
Γρεβενών
Ευρώπη Πευκοχωρίου-
ΧΑΝΘ
ΑΟ Πολυγύρου-Αίας
Ευόσμου

Εντός έδρας με τον ΓΑΣ

Κομοτηνής ο Γ.Σ.

Φαρσάλων

Την επόμενη αγωνιστική

(20/10) και ώρα 17:00  οι

παίκτες του Γρηγόρη

Γιασάρη θα αγωνιστούν

ξανά εντός έδρας στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων με την ομάδα

του ΓΑΣ Κομοτηνής, με

βασικό στόχο το 3 στα 3 και

το απόλυτο στο πρωτάθλη-

μα και στην έδρα.

13
Τρίτη 15 Οκτωβρίου

Αθλητικά
CMYK

Ντούμπλαρε τις νίκες μπροστά στο κοινό του Ντούμπλαρε τις νίκες μπροστά στο κοινό του 

ο Γ.Σ. Φαρσάλων!!!ο Γ.Σ. Φαρσάλων!!!

Ο
Γιώργος

Λυκοκώστας θα

είναι ο

αντικαταστάτης του κ.

Φώτη Πλίτση στον

πάγκο της Δόξας

Υπέρειας,

Αναλυτικά η επίσημη ανα-

κοίνωση:

«Ο Α.Ο Δόξα Υπέρειας

ανακοινώνει την έναρξη

της συνεργασίας της με

τον προπονητή κ.

Λυκοκώστα Γεώργιο.

Ευχόμαστε στον νέο μας

προπονητή πολλές επιτυ-

χίες στον πάγκο της ομά-

δος μας !

Ο κ Λυκοκωστας έχει δου-

λέψει στο παρελθόν στην

Ανάβρα ενώ ήταν μέχρι

πρότινος προπονητής

στην Δόξα Αργυροπουλίου

στο πρωτάθλημα της Α’

ΕΠΣΛ».

Στον Γιώργο Λυκοκώστα τα ηνία τηςΣτον Γιώργο Λυκοκώστα τα ηνία της

Δόξας Υπέρειας!Δόξας Υπέρειας!



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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 80τμ, πίσω από το
Σούπερ Μάρκετ “Σκλαβενίτης,
επί της οδού Βίκτωρος Ουγκό
11.
Δυο κρεβατοκάμαρες, χώλ, μπά-
νιο, κουζίνα και σαλονοτραπεζα-
ρία.
Αυτόνομη Θέρμανση: Αέριο και
Ηλιακό
Πληροφορίες στο τηλ:
6993765544

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ ZETOR
7745, 80 ίππους, 1.200 ώρες,
εντελώς καινούργιο.
Φυλαγμένο μέσα σε γκαράζ.
Τηλέφωνα: 6974836102 &
2410781253

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πρόβατα στην
περιοχή των Φαρσάλων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6973083597

ΦΑΡΜΑ ΤΑΝΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο κατά προτίμηση
Άνδρας με δίπλωμα αυτοκινήτου
και γνώσεις Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών για την θέση του
λογιστηρίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6970363554 & email:
tanos.kon.dimitris@gmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία
(μεζονέτα) σε άριστη κατάσταση
επιπλωμένη 120 τ.μ. στο Μεγάλο
Ευίδριο Φαρσάλων.
Με 2 κρεβατοκάμαρες, καθιστικό,
κουζίνα, 2 μπάνια και αποθήκ,
με θέρμανση καλοριφέρ.
Πληροφορίες στα τηλ:
6943556520 & 6937005251

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα
επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563
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15/10: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

16/10: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

17/10: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

18/10: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

19/10:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

20/10: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

21/10: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

22/10: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

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

Κυρία με εμπειρία αναλαμβάνει την
φύλαξη βρεφών και ανήλικων 
παιδιών. 
Τιμές πολύ προσιτές
Τηλέφωνο Επικοινωνίας και
Πληροφορίες: 6986837405

«Ξαναχτύπησε» ο συνή-
θης ύποπτος λαχειοπώ-
λης Αποστόλης
Θανασάκης φέρνοντας
λεφτά στην επαρχία
Φαρσάλων από το
λαχείο. 
Στην κλήρωση του
Εθνικού (11/10), κληρώ-
θηκε ο αριθμός 42342
μοιράζοντας 10.000 ευρώ
σε κάτοικο – τυχερό της
ευρύτερης περιοχής των
Φαρσάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ 
ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 50

ΑΝΩ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ 14-10-19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου διακηρύσσει ότι: την 24/10/2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. έως 18:00
μ.μ. θα γίνει η φανερή και προφορική
Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση
ενός (1) αγροτεμαχίου του ως Άνω Ιερού Ναού
με τους όρους της Διακηρύξεως στις παρακάτω
τοποθεσίες με τα αντίστοιχα στρέμματα:
Α) Το 55250 στρέμματα, τοποθεσία Αμπέλια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεσθε εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Κλήρωσε 10.000€ το Εθνικό Λαχείο σε
υπερτυχερό Φαρσαλινό!!!



Α
κόμη μία

μεταγραφή

ολοκλήρωσε ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς,

όπου ενέταξε στις τάξεις

του συλλόγου τον Ηλία

Χουλιαρόπουλο.

Πρόκειται για τον 16χρονο

ποδοσφαιριστή που προέρ-

χεται από τον Ηρακλή

Λάρισας και στο παρελθόν

έχει αγωνιστεί στη Κ17 της

ΑΕΛ και έχει δείξει θετικά δείγ-

ματα γραφής κιόλας από την

αρχή!

Και αυτό διότι ο Ηλίας

Χουλιαρόπουλος έκανε και το

ντεμπούτο του με τη φανέλα

του Ολυμπιακού Αμπελιάς

στο εντός έδρας παιχνίδι με

το Αβέρωφ τη Κυριακή

(13/10), όπου αγωνίστηκε

από το 79ο λεπτό μέχρι το

φινάλε καθώς πέρασε ως

αλλαγή στη θέση του Αντώνη

Γκαραλιάκου.

Σ
ε ένα δυνατό

παιχνίδι με αρκετές

καλές εκατέρωθεν

στιγμές και όμορφο

ποδόσφαιρο Θύελλα

Βασιλί και Μάνδρα

αναδείχθηκαν ισόπαλες

με σκορ 1 – 1 σε

αναμέτρηση που

διεξήχθη στο γήπεδο του

Βασιλί.

Έτσι η Θύελλα μετά από

δυο αγωνιστικές μετρά 4

βαθμούς στον 3ο όμιλο της

Β ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ στο 25′ όταν ο

Δημήτρης Βαΐτσης εκτέλεσε

έξυπνα το φάουλ και ο

Αλεξίου με κεφαλιά νίκησε

τον αντίπαλο τερματοφύλα-

κα και πέτυχε το 1 – 0.

Ενώ πέντε αργότερα ο

Βαίτσης βρέθηκε σε πλεο-

νεκτική θέση όμως το σουτ

που επιχείρησε μπλόκαρε ο

αντίπαλος τερματοφύλακας.

Στο 40′ ο Τζουρμακλιώτης

κέρδισε πέναλτι το οποίο

εκτέλεσε ο ίδιος και ισοφά-

ρισε σε 1 – 1.

Σε αυτή την φάση οι

άνθρωποι της Θύελλας

Βασιλί διαμαρτυρονται ότι η

φάση ξεκίνησε από οφσάι-

ντ.

Στο δεύτερο μέρος η αναμέ-

τρηση είχε ρυθμό και καλές

φάσεις εκατέρωθεν όταν

αρχικά στο 60′ ο Κουκουτής

έκανε το σουτ με την μπάλα

να περνάει ελάχιστα άουτ,

ενώ ίδια κατάληξη είχε και

το πλασέ του Καραγιάννη

πέντε λεπτά αργότερα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των

γηπεδούχων καταγράφηκε

στο 75′ όταν ο

Αγγελουσόπουλος έκανε το

ανάποδο ψαλιδάκι με την

μπάλα να πηγαίνει στο

παραθυράκι της εστίας

όμως ο Κιτσόπουλος πετά-

χτηκε εντυπωσιακά και

έδιωξε σε κόρνερ.

Η Μάνδρα απάντησε στο

77’ και 80′ με δύο μεγάλες

ευκαιρίες με τα σουτ των

Τζουρμακλιώτη και Τεκέδη

να περνάνε ελάχιστα άουτ.

Οι Συνθέσεις

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Κατωτικίδης,

Λιτσόπουλος, Αλεξίου,

Μπόγκας, Τσιάμπας,

Προσμίτης, Καραγιάννης,

Βαΐτσης Δ., Κουκουτής,

Ακρίβος (60’ Μάλλος),

Αγγελουσόπουλος (65’

Τριανταφύλλου).

Α.Ε.Μάνδρας 2016

(Δημήτρης Ζηρδέλης):

Ζούγκα Μαρ., Τάσιος,

Μακρυγιάννης, Καδόγλου,

Κατσιαβριάς, Ζούγκα Μαν.,

Τεκέδης, Τζουρμακλιώτης,

Δοξαριώτης.

Διαιτητική τριπλέτα:

Χήτος, Κοτούμπας,

Σιαπλούλης.

Σ
κοράροντας από ένα
τέρμα σε κάθε
ημίχρονο η

Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων έφυγε με το
διπλό από την έδρα του
Σταυραετού με σκορ 0 – 2
και έτσι πέτυχε την
πρώτη της νίκη στο
πρωτάθλημα της ΕΠΣΛ
κατηγορίας και έφτασε
τους 3 βαθμούς, ενώ η

ομάδα του Σταυραετού
δεν έχει ακόμη βαθμό.
Η Ακαδημία πίεζε σε όλη
την διάρκεια του αγώνα δεν
απειλήθηκε σχεδόν καθό-
λου από τους γηπεδούχους
και στο 40′ κατάφερε να
ανοίξει το σκορ, όταν έπειτα
από σέντρα του
Κυριαζόπουλου ο
Γιαννούλας με κοντινό
πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος και
συγκεκριμένα στο 70′ ο
Τσιανάκας από τα όρια της
μεγάλης περιοχής έπιασε
ένα δυνατό σουτ και κατέ-
ληξε στα δίχτυα για το 0 –
2.
Στο 80′ οι φιλοξενούμενοι
σκόραραν και τρίτο τέρμα
με τον Χαμορούσο Θοδωρή
όμως ακυρώθηκε ως επιθε-
τικό φάουλ και έτσι παρέ-
μεινε το 0 – 2 μέχρι την
λήξη της αναμέτρησης.
Η Σύνθεση
Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Ανδρέας
Κυριαζόπουλος):
Κατσανάκης,
Γεωργόπουλος (65′
Μαργαρίτης), Χαμορούσος
Θ., Βαγγελός, Χαμορούσος
Κ., Γκουντόπουλος, Βαινάς
(70′ Ζαφειρούλης),
Κυριαζόπουλος, Τσιανάκας
(75′ Περιτογιάννης),
Παπαγεωργίου,
Γιαννούλας.

Τ
ην ήττα γνώρισε η

Αναγέννηση

Φαρσάλων στην

έδρα της, στο Βασιλί, από

την ομάδα της Γαλήνης με

σκορ 0-1 στο πλαίσιο των

αγωνιστικών

υποχρεώσεών για το

πρωτάθλημα της Α1′ ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Έτσι οι κόκκινοι του Νίκου

Θεοχαρόπουλου έμειναν

δίχως βαθμό μετά από τέσ-

σερις αγωνιστικές στο πρω-

τάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ κατη-

γορίας.

Οι δυο ομάδες δημιούργησαν

φάσεις σε ένα πολύ καλό

παιχνίδι με εναλλασσόμενες

πολύ καλές στιγμές, μπροστά

στις δύο εστίες με πρωταγω-

νιστές τους δύο τερματοφύ-

λακες, οι οποίοι έκαναν εντυ-

πωσιακές αποκρούσεις.

Τελικώς πέντε λεπτά πριν το

τελικό σφύριγμα, οι φιλοξε-

νούμενοι απέδρασαν με το

διπλό από την έδρα της

Αναγέννησης Φαρσάλων με

το γκολ του Παιδή στο 85′ με

εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Οι Συνθέσεις

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Νίκος Θεοχαρόπουλος):

Γκατζανάς, Γιαχνής,

Μπουλάρι, Μπανιάς, Π.

Δημουλάς, Τσακαβίτης, Δ.

Δημουλάς (65′

Θεοχαρόπουλος),

Πατσιούρας, Μισαηλίδης,

Ζαγγανάς, Σαλής

Απόλλων Γαλήνης

(Αχιλλέας Τσιβόπουλος):

Σβάρνας, Ζυγογεώργος,

Γκρίτζιας, Γκοτσιούδης,

Γκέκας Β., Βασιλειάδης,

Ζυγούρης, Γκαραβέλης (25′

λτ Γκέκας Δ.), Κιούσης (75′

Καψαλός), Παιδής, Ντούλια,

(90′ Περδικούλης).
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Ήττα από την «άσπρη βούλα» γιαΉττα από την «άσπρη βούλα» για

την Αναγέννηση Φαρσάλωντην Αναγέννηση Φαρσάλων

Αθλητικά

Πρώτο τρίποντο με «διπλό»Πρώτο τρίποντο με «διπλό»

για την Ακαδημία για την Ακαδημία 

Αχιλλέως Φαρσάλων!Αχιλλέως Φαρσάλων!

Α1 ΕΠΣΛ - 2ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (5η Αγων.)

Βλαχογιάννι-Αχιλλέας Φ. 1-1

Λάρισα 2012-Κιλελέρ 0-0

Αργυροπούλι-Σμόλικας 1-4

Μακρυχώρι-Δωτιέας Αγιάς 0-0

Τύρναβος-Δαμασιακός 1-0

Αμπελωνιακός-Μαυροβούνι 0-3

Φαλανιακός-ΠΟ Ελασσόνας 2-2

Αμπελιά-Αβέρωφ 1-0

Τα Αποτελέσματα (4η Αγων.)
Νέα Πολιτεία-Μελισσοχώρι 2-1
Πύρρος-Γλαύκη 1-0

Ναρθάκι-Υπέρεια 1-5

Ελευθεραί-Ραχούλα 1-1
Βαμβακού-Παναγροτικός 3-0
Αγ. Ανάργυροι-Προμηθέας 1-0
Λαρισαϊκός-Βούναινα 0-1
Αναγέννηση Φ.-Γαλήνη 0-1

Τα Αποτελέσματα (2η Αγων.)

Κρήνη-Χαλκιάδες 0-3

Ομόνοια-Μυραϊκός 7-1

Νεάπολη-Ζάππειο 6-0

Σταυραετός-Ακαδ. Αχιλλέως 0-2

Βασιλί-Μάνδρα 1-1

Φορτούνα Κουτσοχέρου -

Διογένης 4 - 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Κιλελέρ (5-1) 13

2. Φαλανιακός (15-4) 11
3. Π.Ο.Ε (19-5) 11

4. Μακρυχώρι (9-3) 11
5. Σμόλικας (13-5) 11

6. Δωτιέας Αγιάς (10-1) 8
7. Τύρναβος (5-6) 7

8. Αβέρωφ (5-7) 7

9. Αμπελιά (13-10) 7

10. Αργυροπούλι (5-13) 6
11. Βλαχογιάννι (4-9) 5
12. Μαυροβούνι (4-4) 5
13. Αχιλλέας Φ. (4-13) 2
14. Λάρισα 2012 (2-18) 2
15. Δαμασιακός (3-9) 1
16. Αμπελωνιακός (4-12 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Βούναινα (10-1) 12
2. Βαμβακού (10-4) 9

3. Παναγροτικός 8-3 9
4. Πύρρος 5-2 8

5. Ραχούλα 3-2 7

6. Άγιοι Ανάργυροι 3-2 7
7. Νέα Πολιτεία 4-3 7

8. Υπέρεια 9-7 7

9. Ελευθεραί 3-4 5

10. Γλαύκη 5-3 4

11. Μελισσοχώρι 4-5 4
12. Ναρθάκι 4-9 3

13. Γαλήνη 2-7 3

14. Προμηθέας 1-6 3

15. Λαρισαϊκός 2-8 2

16. Αναγέννηση Φ. 0-7 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Χαλκιάδες 8-0 6

2. Νεάπολη 10-1 6

3. Κουτσόχερο 10 - 2 6

3. Διογένης 6-0 3

4. Βασιλί 4-0 3

6. Μάνδρα 1-0 3

7. Ακαδημία Φαρσάλων 2-4 3

8. Ομόνοια 7-6 3

9. Κρήνη 1-9 0

10. Μυραϊκός 2-11 0

11. Ζάππειο 0-7 0

12. Σταυρός 0-8 0

*Ο Σταυρός ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -6 βαθμούς από την

περσινή σεζόν

Επόμενη (6η) Αγωνιστική
(Σάββατο 19/10, 16:30)
Λάρισα 2012-Βλαχογιάννι
Αχιλλέας Φ.-Αργυροπούλι
Κιλελέρ-Μακρυχώρι

Σμόλικας-Τύρναβος

Δωτιέας Αγιάς-Αμπελωνιακός
Δαμασιακός-Φαλανιακός
Μαυροβούνι-Αβέρωφ

ΠΟ Ελασσόνας-Αμπελιά

Επόμενη (4η) Αγωνιστική 
(Κυριακή 20/10, 16:30)
Μελισσοχώρι-Γλαύκη

Υπέρεια-Νέα Πολιτεία
Ραχούλα-Πύρρος

Παναγροτικός-Ναρθάκι
Προμηθέας-ΑΟ Ελευθερών
Βούναινα-Βαμβακου

Γαλήνη-Αγ. Ανάργυροι
Λαρισαϊκός-Αναγέννηση Φ.

Επόμενη (3η) Αγωνιστική 

(Σάββατο 19/10, 16:30)

Βασιλί-Νεάπολη

Μάνδρα-Σταυραετός

(Κυριακή 20/10, 16:30)

Χαλκιάδες-Μυραϊκός

Διογένης-Κρήνη

Ζάππειο-Ομόνοια

Ακαδ. Αχιλλέως-Κουτσόχερο 

Β ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Μοιρασμένα όλα ανάμεσα σεΜοιρασμένα όλα ανάμεσα σε

Βασιλί και ΜάνδραΒασιλί και Μάνδρα

Ακόμη μια μεταγραφή για τονΑκόμη μια μεταγραφή για τον

Ολυμπιακό ΑμπελιάςΟλυμπιακό Αμπελιάς



Ο
ι Ενεργοί Πολίτες

Φαρσάλων στην

προσπάθειά τους

να αδειάσουν τα σπίτια

της επαρχίας Φαρσάλων,

από ηλεκτρικά και

ηλεκτρονικά σκουπίδια

και με στόχο να

προσθέσουν ένα μικρό

λιθαράκι στην προστασία

του περιβάλλοντος,

υλοποιούν εκστρατεία

«ανακύκλωσης

ηλεκτρικών συσκευών και

ηλεκτρονικού

εξοπλισμού».

Η πρωτοβουλία θα πραγμα-

τοποιηθεί στην πλατεία

Δημαρχείου, στα Φάρσαλα,

την Κυριακή 20 Οκτωβρίου

από τις 10 το πρωί έως τις 6

το απόγευμα.

Ανακυκλώνουμε απόβλητα

όπως μεγάλες οικιακές ηλε-

κτρικές συσκευές, εξοπλι-

σμό πληροφορικής και τηλε-

πικοινωνιών, συσκευές κλι-

ματισμού, τηλεοράσεις, ηχο-

συστήματα, λευκές συσκευ-

ές, κ.ά.

Για την προσπάθεια ο δρα-

στήριος σύλλογος απευθύ-

νει κάλεσμα προς τους πολί-

τες της επαρχίας για ανακύ-

κλωση σε παλιά ηλεκτρικά

και ηλεκτρονικά αντικείμενα,

περιορίζοντας τη ρύπανση

που ενδεχομένως θα προ-

κύψει στο μέλλον και

παράλληλα συμβάλλοντας

ενεργά στην προστασία της

περιοχής μας, δίνοντας

παραδείγματα μιας πολιτι-

σμένης και ενεργής κοινω-

νίας, καθώς η ανακύκλωση

του ηλεκτρικού και ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού, είναι ο

μόνος νόμιμος και ενδεδειγ-

μένος τρόπος απόρριψης

των εν λόγω αποβλήτων.

Για μεγάλες και ογκώδεις

συσκευές οι πολίτες πρέπει

να απευθύνονται από τις

προηγούμενες ημέρες στα

εξής τηλ. 2491-026.164 και

2491-022.034.
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protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Ενεργοί Πολίτες: Ενεργοί Πολίτες: 

«Ανακυκλώνουμε για το μέλλον «Ανακυκλώνουμε για το μέλλον 

των παιδιών μας»των παιδιών μας»


