
Προσλήψεις Προσλήψεις 

συμβασιούχων στονσυμβασιούχων στον

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Πλούσιο αθλητικόΠλούσιο αθλητικό

ρεπορτάζ από τουςρεπορτάζ από τους

Συλλόγους της ΕπαρχίαςΣυλλόγους της Επαρχίας

Φίδι τσίμπησε γυναίκαΦίδι τσίμπησε γυναίκα

σε χωριό των Φαρσάλωνσε χωριό των Φαρσάλων

Οι Φαρσαλινοί βόλταρανΟι Φαρσαλινοί βόλταραν

καικαι γέμισαν με γνώσειςγέμισαν με γνώσεις

και αναμνήσειςκαι αναμνήσεις

CMYK

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 972 Τιμή: 0,60 ευρώ

73 73 θέσειςθέσεις οκτάμηνηςοκτάμηνης

απασχόλησηςαπασχόλησης στονστον ΔήμοΔήμο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ΚοινωφελήΞεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή

Εργασία σε Δήμους και ΠεριφέρειεςΕργασία σε Δήμους και Περιφέρειες

ΌΌλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τηνλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την

υποβολή της αίτησηςυποβολή της αίτησης



Ο
Πρόεδρος και τα

μέλη της

Λυκειακής

Επιτροπής του 23ου

Εξεταστικού Κέντρου

(2οΓΕΛ Φαρσάλων), μετά

την απόλυτα επιτυχή

περάτωση της

διαδικασίας των

Πανελληνίων Εξετάσεων

2020, θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε

ολόψυχα:

α) τον Δήμαρχο Φαρσάλων

κο Εσκίογλου, το Δημοτικό

Συμβούλιο και τη Σχολική

ΕπιτροπήΔευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων, για την αμέρι-

στη υλική, καθώςκαι ηθική

υποστήριξη στο έργο μας,

β) τους επιτηρητές/επιτηρή-

τριες πουεπιτέλεσαν άψογα

τα καθήκοντά τους, παρά

τις δύσκολες συνθήκες

(συνεχής χρήσηιατρικής

μάσκας, τήρηση πρωτόκολ-

λου ασφαλείας) και

γ) όλους τους μαθητές και

όλες τις μαθήτριες και των

δύο λυκείων της πόλης μας

για την άψογη συνεργασία

και την υπομονή τους στο

δύσκολο αγώνα που έδω-

σαν, παρά τις αντίξοες συν-

θήκες της φετινής σχολικής

χρονιάς και να τους ευχη-

θούμε καλά αποτελέσματα

και κάθε επιτυχία στην υπό-

λοιπη ζωή τους.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη

της Λ.Ε.

Μετά από

αρχαιρεσίες που

πραγματοποιήθηκαν,

από το νέο Δ.Σ. του

Μορφωτικού συλλόγου

Σταυρού, νέα πρόεδρος

αναδείχθηκε η Κατερίνα

Μπαρουτιάδη, με θητεία

ενός έτους, βάσει

καταστατικού του

συλλόγου.

Αναλυτικά τα αξιώματα που

έλαβαν: Μπαρουτιάδη

Κατερίνα (πρόεδρος),

Θεοδωροπούλου –

Βλαχάκη Ευδοξία (αντιπρό-

εδρος), Σκουμπουτή –

Καλαρά Ελένη (γραμματέ-

ας), Τσαλούκη – Τσιμπίδα

Γεωργία (αναπ. γραμματέ-

ας), Ξανθοπούλου –

Καραχρήστου Σταυρούλα

(ταμίας), Αντωνοπούλου

Άννα

(αναπλ.ταμίας).Παρλακίδη

– Πατσουράκου Παρθένα

(μέλος), Σίσκου –

Νατσακάκου Ουρανία

(αναπλ. μέλος).
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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 1/7/2020 
Ηλιοφάνεια 20/37c

Τρίτη 30/6/2020
Ηλιοφάνεια 19/37c

Πέμπτη 2/7/2020
Ηλιοφάνεια 19/36c

Παρασκευή 3/7/2020
Ηλιοφάνεια 20/36c

Σαββάτο 4/7/2020
Τοπικές Καταιγίδες 19/34c

Κυριακή 5/7/2020 
Τοπικές Καταιγίδες 18/32c

Δευτέρα 6/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/32c

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

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

Νέα πρόεδρος η Κατερίνα ΜπαρουτιάδηΝέα πρόεδρος η Κατερίνα Μπαρουτιάδη

Κ
ατόπιν

αρχαιρεσιών που

πραγματοποιήθηκ

αν στα γραφείου του

Επιμελητηρίου Λάρισας,

στα Φάρσαλα,

καθορίστηκαν οι νέοι

ρόλοι στο Δ.Σ. του

Σωματείου Συνταξιούχων

ΟΑΕΕ Επαρχίας

Φαρσάλων.

Νέος πρόεδρος, με τριετή

θητεία, αναδείχθηκε o

Νικόλαος Γκομοσίδης.

Αναλυτικά τα αξιώματα που

έλαβαν: Γκομοσίδης

Νικόλαος (πρόεδρος),

Στράτος Βασίλειος (αντι-

πρόεδρος), Δεληγιάννης

Μιλτιάδης (γραμματέας),

Στατήρης Νικόλαος (ταμίας)

και μέλη: Αλεξίου

Αθανάσιος, Ζαφειρούλης

Κων/νος και Κούδας

Μιλτιάδης.

Επίσης, από την εκλογική

διαδικασία της Κυριακής,

είχαν εκλεγεί για την

Εξελεγκτική Επιτροπή οι

εξής: Αλεξόπουλος

Κων/νος, Χρυσόπουλος

Αναστάσιος, Παλούκης

Ανδρέας, ενώ αντιπρόσω-

ποι της Π.Ο.Σ.Ο.Α.Ε.Ε.:

Αλεξίου Αθανάσιος,

Στράτος Βασίλειος, Κούδας

Μιλτιάδης.

Νέος πρόεδρος οΝέος πρόεδρος ο

Νικόλαος ΓκομοσίδηςΝικόλαος Γκομοσίδης

στο σωματείο συνταξιστο σωματείο συνταξι--

ούχων ΟΑΕΕ Φαρσάλωνούχων ΟΑΕΕ Φαρσάλων

Ευχαριστίες της Λυκειακής ΕπιτροπήςΕυχαριστίες της Λυκειακής Επιτροπής

του 2ου ΓΕΛ Φαρσάλωντου 2ου ΓΕΛ Φαρσάλων



Τ
ο site μας proto-

stypos.gr

χρησιμοποιώντας

τον μηχανισμό της opin-

ion stage συνεχίζει την

διαδραστική στήλη για

τους αναγνώστες μας

δίνοντας σας την

ευκαιρία να απαντήσετε

μέσω διαφόρων gallop

που κατά καιρούς θα

«τρέχουν» στο site μας

για θέματα πολιτικά,

κοινωνικά, πολιτιστικά,

διαβίωσης κλπ για την

πόλη και την Επαρχία

των Φαρσάλων.

Το δεύτερο ερώτημα που

θέσαμε είναι κατά πόσο

είναι ικανοποιημένοι από το

κυκλοφοριακό στην πόλη

των Φαρσάλων.

Σε σύνολο 276 ψήφων μέχρι

και την στιγμή που γράφου-

με το συγκεκριμένο άρθρο

το μεγαλύτερο ποσοστό των

συμμετεχόντων στην ψηφο-

φορία δεν είναι ικανοποιημέ-

νοι από το κυκλοφοριακό.

Πιο συγκεκριμένα ποσοστό

72% και συγκεκριμένα 198

άνθρωποι ψήφισαν αρνητι-

κά στο συγκεκριμένο ερώτη-

μα.

Θετικά απάντησε ένα ποσο-

στό της τάξεως του 16% και

συγκεκριμένα 45 άνθρωποι.

Ενώ ένα ποσοστό 12% και

συγκεκριμένα 33 ψήφισαν

Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ.

Να σημειώσουμε κάτι πολύ

σημαντικό ότι η ψήφος από

κάθε ip είναι μοναδική,

δηλαδή δεν μπορεί κάποιος

να ψηφίσει από την ίδια ip

πολλές φορές κάτι που καθι-

στά την έρευνα ακόμη πιο

αξιόπιστη.

Μιας και η ανταπόκριση στα

μέχρι στιγμής Gallop είναι

θετική θα συνεχίσουμε την

διαδραστική στήλη μας με

περισσότερες ερωτήσεις.
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Είστε ικανοποιημένοι από το κυκλοφοριακό τωνΕίστε ικανοποιημένοι από το κυκλοφοριακό των

Φαρσάλων: Τι απάντησαν οι πολίτες στο Φαρσάλων: Τι απάντησαν οι πολίτες στο Gallop Gallop μαςμας

Ο
ι εξετάσεις

Μαστογραφίας

που

πραγματοποιήθηκαν στα

πλαίσια του

προγράμματος πρόληψης

από τις κινητές μονάδες

της 5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας

και Στερεάς Ελλάδας και

σε συνεργασία με το

Δήμο,

Διαγνώστηκαν από τον

Ακτινοδιαγνώστη  κο

Χρήστο Γουλόπουλο.

Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

2020 θα είναι διαθέσιμες

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, εργάσιμες

ώρες και ημέρες, γραφείο

9.

Πληροφορίες:Μαία

Πιτσιάβα Φωτεινή

Τηλέφωνο : 24913-50031

Υπεύθυνος Δράσης:

Μπαλατσός Κων/νος –

Δημοτικός Σύμβουλος,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Δήμου Φαρσάλων.

Αποτελέσματα εξετάσεων ΜαστογραφίαςΑποτελέσματα εξετάσεων Μαστογραφίας



Τ
ις τελευταίες

λεπτομέρειες

ρυθμίζουν οι

τεχνικοί της ΕΔΑΘΕΣΣ

προκειμένου να συνδεθεί

με το δίκτυο παροχής

φυσικού αερίου η

κτηριακή εγκατάσταση

του 2ου Δημοτικού

Σχολείου και 2ου

Νηπιαγωγείου στα

Φάρσαλα.

Για το λόγο αυτό, τεχνικοί

της εταιρείας επισκέφθηκαν

προ ημερών τα δύο σχολι-

κά συγκροτήματα και πραγ-

ματοποίησαν τους απαιτού-

μενους τεχνικούς ελέγχους,

παρουσία του προέδρου

της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου

Φαρσάλων κ. Σταύρου

Κουκουλιού και των

Διευθυντών του 2ου

Δημοτικού κ. Χρήστου

Γρίβα και Νηπιαγωγείου κ.

Ειρήνης Μαυρίδου.

Υπενθυμίζεται πως το επό-

μενο χρονικό διάστημα

αναμένεται η επέκτασή του

δικτύου στην περιοχή Αγίου

Γεωργίου, στα Φάρσαλα,

καθώς έλαβε θετική αξιολό-

γηση από το πρόγραμμα

ανάπτυξης του δικτύου

λόγω του μεγάλου αριθμού

αιτήσεων από υποψήφιους

καταναλωτές.

Σ
τη δημοπράτηση

του έργου για την

ολοκλήρωση της

μελέτης βελτίωσης της

εθνικής οδού Λάρισα-

Φάρσαλα προχωρά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε την

έγκριση διάθεσης πίστωσης

του έργου, προϋπολογι-

σμού 1.468.209 ευρώ που

αφορά το τμήμα από  την

παράκαμψη Νίκαιας στο

ύψος των Νέων Καρυών

μέχρι τα Φάρσαλα. Με την

ολοκλήρωσή της αναμένε-

ται να δώσει στην

Περιφέρεια την πλήρη εικό-

να των παρεμβάσεων που

απαιτούνται στον οδικό

άξονα Λάρισα-Φάρσαλα,

με τη δημιουργία παρά-

πλευρου δικτύου κυκλοφο-

ρίας, κυκλικών  κόμβων  και

άλλων συμπληρωματικών

έργων.

«Σχεδιάζουμε σήμερα τη

Θεσσαλία του αύριο.

Προχωράμε τη μελέτη που

θα μας οδηγήσει στην υλο-

ποίηση της ενός σημαντι-

κού έργου.  Η ταχύτητα, ο

συντονισμός  και ο αυτομα-

τισμός ενεργειών, είναι

απαραίτητες προϋποθέσεις

μιας  σύγχρονης δημόσιας

διοίκησης» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Τα

έργα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας δεν σταματούν.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται το

έργο της κατασκευής δυο

κυκλικών κόμβων σε

Φάρσαλα και Λάρισα, ενώ

δημοπρατείται μελέτη

ύψους  350.000 για το

τμήμα από τον ισόπεδο

κόμβο της νότιας παράκαμ-

ψης Λάρισας (κατάστημα

Βιοκαρπέτ) έως την αρχή

της παράκαμψης της

Νίκαιας, με την οποία   ολο-

κληρώνεται η μελέτη που

έχει αφετηρία την παράκαμ-

ψη Νίκαιας και τέλος τον

υφιστάμενο κόμβο συμβο-

λής της με την παράκαμψη

Φαρσάλων. Παράλληλα σε

εξέλιξη βρίσκονται και

παρεμβάσεις για την ενί-

σχυση της ασφάλειας στην

π.ε.ο Λάρισας – Φαρσάλων

ύψους 2 εκατ. ευρώ» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Με φυσικό αέριο θα θερμαίνονται τη νέα σχολικήΜε φυσικό αέριο θα θερμαίνονται τη νέα σχολική

χρονιά το 2ο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείοχρονιά το 2ο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο

ΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΥΠ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 

για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “Δημητριακή Α.Ε.”

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6981088747 - 6948423151

Δημοπρατείται η ολοκλήρωση της μελέτηςΔημοπρατείται η ολοκλήρωση της μελέτης

του δρόμου Λάρισα-Φάρσαλατου δρόμου Λάρισα-Φάρσαλα



Α
πό πάρα πολλούς

Φαρσαλινούς

“αγκαλιάστηκε” η

όμορφη πρωτοβουλία

των Ενεργών Πολιτών

όπου αφήνοντας πίσω

για λίγο την

καθημερινότητα ανέλαβαν

την πρωτοβουλία να

ξεκινήσουν βόλτες προς

τις γειτονιάς των

Φαρσάλων, ξυπνώντας

μνήμες του παρελθόντος

και των παιδικών τους

χρόνων,

μεταλαμπαδεύοντας στις

νεότερες γενιές ιστορικά

γεγονότα της πόλης.

Άνθρωποι όλων των ηλι-

κιών περπάτησαν, θυμήθη-

καν, έμαθαν, είδαν, άκου-

σαν και πέρασαν ένα όμορ-

φο απόγευμα με περίπατο

και γνώσεις για αρκετές

συνοικίες της πόλης των

Φαρσάλων.

Η βόλτα είχε ως εξής:

Εκκίνηση από τον Απιδανό

(Ταμπάκος), πλατεία εβδο-

μαδιαίας αγοράς, οδός

Ριζιώτη, Β’ Συντάγματος

Ιππικού, αρχοντικό

Καραπιτσιάνη, πύργος

Καραμίχου – Εμιροχώρι,

Υπερείδου, Ευριπίδου,

Χαριλάου Τρικούπη, Άγιος

Γεώργιος, Δευκαλίωνος,

Θουκυδίδου, πλατεία 15ης

Αυγούστου και επιστροφή

πάλι πίσω στον Απιδανό.

“Αυτή τη διαδρομή ακολου-

θήσαμε, προσπαθώντας να

αφουγκραστούμε την ιστο-

ρία του κάθε δρόμου, κτιρί-

ου, συνοικίας, ενορίας,

πλατείας. Διανθίσαμε τη

βόλτα μας με χρήσιμες

πληροφορίες για όλα αυτά

από παλιές φωτογραφίες,

αφηγήσεις, αναμνήσεις.

Έτσι, μάθαμε, αναπολήσα-

με, συγκινηθήκαμε, ξεθά-

ψαμε..” σημείωσε η πρόε-

δρος των Ενεργών Πολιτών

Δέσπονα Πρεκατέ και ευχα-

ρίστησε όλους τους φίλους

του συλλόγου που τους

εμπιστεύτηκαν και τους

ακολούθησαν καθώς και

τους οδηγούς Φαρσάλων

που συμμετείχαν στην

βόλτα. Ανάλογες βόλτες θα

ακολουθήσουν και προς

άλλες γειτονιές της πόλης.
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Οι Φαρσαλινοί βόλταραν και γέμισαν μεΟι Φαρσαλινοί βόλταραν και γέμισαν με

γνώσεις και αναμνήσειςγνώσεις και αναμνήσεις



Μ
ε ανακοίνωση

του το

Συνδικάτο

Οικοδόμων και συναφών

επαγγελμάτων

Φαρσάλων τονίζει τα εξής

“Δεν κάνουμε βήμα πίσω

από όλα όσα κερδήθηκαν

με σκληρούς και αιματη-

ρούς αγώνες, συνεχίζουμε

και δυναμώνουμε την πάλη

για την υπεράσπιση των

δικαιωμάτων μας.

Ενώ στα εργοτάξια και τα

γιαπιά σε όλη  την Ελλάδα

επικρατεί μία εκρηκτική

κατάσταση ,με ωράρια

ξεχειλωμένα ,και  η ανα-

σφάλιστη εργασία  οργιάζει

και οι έλεγχοι του  ΣΕΠΕ

είναι  ανύπαρκτοι η στην

καλύτερη  περίπτωση γίνο-

νται τυπικά ,με αντίκρισμα

όλων αυτών να έχουμε

νεκρούς και τραυματίες

οικοδόμους  στις κατασκευ-

ές τις τελευταίες 2 εβδομά-

δες. Την ίδια στιγμή  που

αυξάνονται οι άνεργοι οικο-

δόμοι ,που έστω και αυτό

το επίδομα των 800 ευρώ

δεν έχει δοθεί σε όλους

τους οικοδόμους ,το μυαλό

και η πολιτική της κυβέρνη-

σης της ΝΔ είναι στο πως

θα βάλει νέα εμπόδια στην

οργανωμένη πάλη .

Ετοιμάζει νομοσχέδιο ,ακο-

λουθώντας  πιστά τα  χνά-

ρια της προηγούμενης

κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

που έβαζε εμπόδια για την

πραγματοποίηση απεργίας,

το οποίο θα ορίζει  την

αστυνομία ως ανώτατη

αρχή που θα αποφασίζει

πότε και πώς θα γίνονται οι

διαδηλώσεις.  Αυτοί είναι η

δημοκρατία τους ,και <<η

ελευθερία τους>>

για την οποία κόπτονται οι

κυβερνώντες και τα άλλα

αστικά κόμματα .Θέλουν να

τηρείται σιγή νεκροταφείου

μέσα και έξω απο τους

χώρους εργασίας για να

περνάνε ανενόχλητοι δεκά-

δες  αντεργατικούς νόμους

.Μας θέλουν σκυφτούς και

υποταγμένους για να

κάνουν ότι και όπως

θέλουν οι επιχειρηματικοί

όμιλοι τις μπίζνες τους, για

να θωρακίσουν και άλλο το

σάπιο σύστημα του καπιτα-

λισμού ,που γεννάει συνε-

χώς ανεργία ,φτώχεια  και

πολέμους .Ο περιορισμός

των διαδηλώσεων έχει

στόχο να φοβίσει τους

εργαζόμενους ,για να μην

διεκδικούν ,για να βάλουν

ακόμα μια φορά πλάτη

,ώστε να μην έχει <<χασού-

ρα >>το κεφάλαιο. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως

αυτό που φοβούνται είναι η

οργανωμένη πάλη των

εργαζομένων ,ένα μαζικό

και δυναμικό Συνδικάτο, για

αυτό και παίρνουν τα μέτρα

τους. Οι Οικοδόμοι και

συνολικότερα το ταξικό

κίνημα έχουμε τεράστια

πείρα από συγκρούσεις  με

το κεφάλαιο και τους πολιτι-

κούς του εκπροσώπους.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω

από όλα όσα κερδήθηκαν

με σκληρούς και αιματη-

ρούς  αγώνες.

Συνεχίζουμε και δυναμώ-

νουμε την πάλη για την

υπεράσπιση των δικαιωμά-

των μας”

Η
λεκτρικές

συσκευές σε

μεγάλες

προσφορές στην

Electronet Β.Κ. Καζάνα!

Μόνο για λίγες μέρες, όλα

τα ψυγεία, κουζίνες,

πλυντήρια-στεγνωτήρια

με χάρισμα τον ΦΠΑ 24%,

σας περιμένουν στο

μεγαλύτερο

υπερκατάστημα στη

Θεσσαλία! 

Ό,τι τελευταίο έχει να

παρουσιάσει η σύγχρονη

τεχνολογία, είναι εδώ!

Ηλεκτρικές συσκευές των

μεγαλύτερων εταιριών διατί-

θενται σε εξαιρετικές τιμές.

Οι καταναλωτές μπορούν

να επισκεφθούν την πιο

ενημερωμένη έκθεση εντοι-

χιζόμενων και ελεύθερων

συσκευών, να τα δουν όλα

από κοντά, να συζητήσουν

με τους πωλητές τις ανά-

γκες τους και να αποκτή-

σουν τις συσκευές που

θέλουν όχι μόνο στην καλύ-

τερη σχέση ποιότητας και

τιμής αλλά και με χάρισμα

τον ΦΠΑ 24%! 

Για όσους θέλουν να εμπι-

στεύονται, να συμβουλεύο-

νται και να αισθάνονται

ασφάλεια στις αγορές τους,

η Electronet Β.Κ. Καζάνα

είναι ο νούμερο ένα προο-

ρισμός.

Για άλλη μια φορά έρχεται

να δώσει οικονομικές

λύσεις στις οικιακές

συσκευές. 

Γιατί στην Electronet B.K.

Καζάνα «εσείς κι εμείς γνω-

ριζόμαστε»!

Electronet Β. Κ.

Καζάνα,Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- Κυριακή 5/7 Απογευματινή προσκυνηματική

εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Κονταριώτισσας Παραλία Λεπτοκαρυάς.

- 12/13 Ιουλίου Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο )

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφο-

ρείο του γραφείου μας.

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Τετάρτη 1/7 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

2/3-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση στις 1/8 το βράδυ

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στους Αγίους

Ισιδώρους Λυκαββητού στην Αθήνα

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Δευτέρα 29/6 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

Συνδικάτο Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων ΦαρσάλωνΣυνδικάτο Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Φαρσάλων

“Δεν κάνουμε βήμα πίσω στους αγώνες μας”“Δεν κάνουμε βήμα πίσω στους αγώνες μας”

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Όλα τα ψυγεία, κουζίνες,Β.Κ. Καζάνα: Όλα τα ψυγεία, κουζίνες,

πλυντήρια-στεγνωτήρια με χάρισμα τον ΦΠΑ 24%πλυντήρια-στεγνωτήρια με χάρισμα τον ΦΠΑ 24%



Π
λαφόν στις

αποζημιώσεις των

αγροτών για

ζημιές που έχουν υποστεί

στις καλλιέργειές τους

βάζει το νομοσχέδιο του

υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης για την

εξυγίανση του ΕΛΓΑ που

έχει προαναγγείλει ο

υπουργός, Μάκης

Βορίδης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές

πληροφορίες του

«Αγροτικού Τύπου», με

άρθρο που θα περιλαμβά-

νεται στο σχέδιο νόμου που

θα τεθεί σε διαβούλευση τις

επόμενες ημέρες, ορίζεται

ανώτατο όριο αποζημίωσης

στις 70.000 ευρώ κατ’ έτος

και ανά δικαιούχο για όλες

τις καλλιέργειες.

Εξαιρούνται μόνο οι καλ-

λιέργειες που είναι ίδιες

καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους, όπως για παράδειγ-

μα τα οπωροκηπευτικά, με

το πλαφόν να διπλασιάζεται

φτάνοντας στις 140.000

ευρώ ετησίως ανά δικαιού-

χο.

Παράλληλα, το συγκεκριμέ-

νο νομοσχέδιο θα υποχρε-

ώνει τους εργαζομένους του

ΕΛΓΑ που έχουν συμπλη-

ρώσει το 67ο έτος της ηλι-

κίας τους να συνταξιοδοτη-

θούν, ώστε να αντικαταστα-

θούν με νέους και πιο

παραγωγικούς υπαλλή-

λους.

Οπως είχε αναφέρει ο κ.

Βορίδης την περασμένη

εβδομάδα από το βήμα της

Βουλής κατά τη διάρκεια

του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου, εντός των επόμενων

ημερών θα τεθεί σε διαβού-

λευση νομοσχέδιο του

υπουργείου, στο οποίο θα

περιλαμβάνονται και ρυθμί-

σεις που αφορούν στον

ΕΛΓΑ.

«Οι ρυθμίσεις αυτές θα

περιορίζουν διάφορα ανορ-

θολογικά κόστη στον ΕΛΓΑ

και θα βελτιώνουν την

κατάστασή του», δήλωσε

χαρακτηριστικά ο υπουρ-

γός, προσθέτοντας ότι

«βελτιώνοντας τη δημοσιο-

νομική κατάσταση του

οργανισμού, θα μπορέσει

αυτός να εξυγιανθεί ταμεια-

κά και επομένως να βελτιώ-

σει και τον χρόνο αποπλη-

ρωμής και καταβολής των

ζημιών».

Σημειώνεται ότι τα έσοδα

του οργανισμού από την

είσπραξη των ασφαλίστρων

διαμορφώθηκαν το 2019

στα 175 εκατ. ευρώ, ενώ 12

εκατ. ευρώ προορίζονται

για το αποθεματικό του

ΕΛΓΑ και 23 εκατ. ευρώ για

την κάλυψη των λειτουργι-

κών εξόδων. Την ίδια ώρα,

οι ζημιές που καλύπτει ο

οργανισμός ανέρχονται στα

170 εκατ. ευρώ καθιστώ-

ντας τον ελλειμματικό κατά

40 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, ο ΕΛΓΑ αντιμε-

τωπίζει και προβλήματα

ρευστότητας, δεδομένου ότι

λόγω της πανδημίας του

κορονοϊού για τη διευκόλυν-

ση του αγροτικού κόσμου

αποφασίστηκε να δοθεί

παράταση στην πληρωμή

της ειδικής ασφαλιστικής

εισφοράς μέχρι τις 30

Σεπτεμβρίου 2020 αντί για

την 1η Ιουνίου που ήταν η

καταληκτική ημερομηνία.

Πληρωμές

Σε ό,τι αφορά στις αποζη-

μιώσεις που έχει καταβάλει

ο οργανισμός στους παρα-

γωγούς για τις ζημιές του

2019, ο κ. Βορίδης ανέφερε

ότι αγγίζουν τα 120,45 εκατ.

ευρώ. Το ποσό αυτό αντι-

στοιχεί στο 65% των απο-

ζημιώσεων του 2019 και

υπολείπονται ακόμα περί-

που 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες

του «Ε.Τ.», ο πρόεδρος του

ΕΛΓΑ, Ανδρέας

Λυκουρέντζος, εξετάζει το

ενδεχόμενο να καταβάλει

όσο το δυνατόν γρηγορότε-

ρα, πιθανότατα μέχρι τον

Αύγουστο, και εφάπαξ το

υπόλοιπο 35% των αποζη-

μιώσεων αντί σε 2 ή 3

δόσεις που δίνονταν μέχρι

τώρα.

Παράλληλα, στην τελική

ευθεία βρίσκεται ο ψηφια-

κός μετασχηματισμός του

ΕΛΓΑ με τη δημιουργία ειδι-

κής πλατφόρμας με γεωχω-

ρικά χαρακτηριστικά ώστε

να καταγράφεται η ζημιά

στο χωράφι και ο εκτιμητής

να κάνει όλες τις απαραίτη-

τες διαδικασίες προκειμέ-

νου ο χρόνος εκτίμησης της

ζημιάς και απόδοσης της

αποζημίωσης να μειωθεί.

Όπως είχε δηλώσει ο κ.

Λυκουρέντζος τον περασμέ-

νο Φεβρουάριο σε συνά-

ντηση που είχε με δημοσιο-

γράφους, «είναι μια προ-

σπάθεια μετάβασης στην

ψηφιακή εποχή, η οποία

γίνεται μαζί με το υπουρ-

γείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Φιλοδοξούμε να καταλήξου-

με άμεσα στη δημιουργία

τεχνικού δελτίου με σκοπό

το πρόγραμμα να ενταχθεί

στο τρέχον ΕΣΠΑ μέχρι το

τέλος του εξαμήνου, ώστε

να ξεκινήσει ο σχετικός διε-

θνής διαγωνισμός για την

ανάδειξη αναδόχου».

Μ
πορεί εν μέσω

πανδημίας να

αποκλείστηκαν

από τα πρώτα μέτρα

στήριξης και την

επιστρεπτέα

προκαταβολή ή την ειδική

αποζημίωση των 800 ή

534 ευρώ, οι αγρότες

όμως απαλλάχτηκαν από

την υποχρέωση που

είχαν να πληρώσουν

τέλος επιτηδεύματος 650

ευρώ σε περίπου 1 μήνα

από σήμερα. Τις πρώτες

ημέρες Ιουλίου θα

αλλάξουν και τα

εκκαθαριστικά που έχουν

ήδη εκδοθεί, για να

σβηστεί η οφειλή των 650

ευρώ που έχει

καταλογιστεί σε 350.000

αγρότες.

Η εξαγγελία του Απόστολου

Βεσυρόπουλου την

Παρασκευή στη Βουλή για

απαλλαγή των αγροτών του

κανονικού καθεστώτος από

το Τέλος Επιτηδεύματος

που για πρώτη φορά θα

πλήρωναν εφέτος, ισοδυνα-

μεί ουσιαστικά με ελάφρυν-

ση 200 εκατ. ευρώ. Και

αυτό ενώ οι αγρότες περι-

μένουν ακόμα μέτρα στήρι-

ξης 150 εκατ. ευρώ από το

υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης ή και άλλα περί-

που 100 εκατ. ευρώ τα

οποία ενέκρινε προχθές το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αποκάλυψε προχθές

του protothema.gr, το σοκ

για τους κατοίκους της

υπαίθρου από τα πρώτα

εκκαθαριστικά φόρου εισο-

δήματος ήταν τεράστιο

καθώς, μετά το τέλος μιας

5ετούς απαλλαγής που

τους είχε δοθεί, για πρώτη

φορά οι αγρότες υποχρεώ-

νονταν να πληρώσουν 650

ευρώ «κατά κεφαλήν» ο

καθένας ως Τέλος

Επιτηδεύματος για το 2019.

Δεκέμβριο του 2018 και

μετά τη λήξη του 3ου

Μνημονίου, η τότε κυβέρνη-

ση του ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει

νόμου ο οποίος διατηρούσε

το Τέλος Επιτηδεύματος και

την 5ετή απαλλαγή που

έληγε 31 Δεκεμβρίου 2018,

δηλαδή λίγες μέρες μετά

την ψήφιση του νόμου!

Εξαιρούσε μόνον όσους

αγρότες θα εγγράφονταν σε

συνεταιρισμούς.

Όπως τόνισε μιλώντας στη

Βουλή ο υφυπουργός

Οικονομικών κ. Απόστολος

Βεσυρόπουλος, «έχουμε

πλήρη επίγνωση της πραγ-

ματικότητας και θα συνι-

στούσε παραλογισμό, σε

αυτήν τη δύσκολη συγκυ-

ρία, να επιβαρυνθούν οι

αγρότες με την καταβολή

τέλους επιτηδεύματος 650.

Με απόφαση του

Πρωθυπουργού προχω-

ρούμε στην αναστολή της

εφαρμογής του μέτρου και

θα κατατεθεί άμεσα στη

Βουλή και η σχετική νομο-

θετική ρύθμιση».

Οι ωφελούμενοι είναι οι

κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες του κανονικού

καθεστώτος, οι οποίοι

απαλλάσσονται από την

υποχρέωση καταβολής

τέλους επιτηδεύματος.

Όπως είπε ο κ.

Βεσυρόπουλος, «η δημι-

ουργία ή ύπαρξη δημοσιο-

νομικού χώρου θα αξιοποι-

είται πάντα στην κατεύθυν-

ση της μείωσης των φορο-

λογικών επιβαρύνσεων.

Δέσμευσή μας ήταν και

παραμένει η μείωση της

προκαταβολής φόρου, που

θα ανακοινωθεί τις επόμε-

νες μέρες, αλλά και η μείω-

ση και σταδιακή κατάργηση

του τέλους επιτηδεύματος

για όλους τους επαγγελμα-

τίες».
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Τέλος Επιτηδεύματος: «Σβήνουν» φόροι 200 εκατ. ευρώ γιαΤέλος Επιτηδεύματος: «Σβήνουν» φόροι 200 εκατ. ευρώ για

350.000 αγρότες350.000 αγρότες

Πλαφόν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ –Πλαφόν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ –

Στις 70.000 ευρώ με νομοσχέδιοΣτις 70.000 ευρώ με νομοσχέδιο

Σ
ε αδιέξοδο, όπως

αναμενόταν

άλλωστε, κατέληξε η

συνάντηση

αντιπροσωπείας αγροτών

από την Ομοσπονδία

Αγροτικών Συλλόγων

νομού Λάρισας με τον

Μάκη Βορίδη, καθώς «το

διεκδικητικό πλαίσιο του

οργάνου δεν έγινε δεκτό

από τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο

της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζο Μαρούδα

«σε κανένα από τα αιτήμα-

τα που θέσαμε στον

υπουργό δεν λάβαμε θετική

απάντηση. Απλά σε κάποια

ζητήματα, ο ΥΠΑΑΤ

δεσμεύτηκε ότι θα τα εξετά-

σει σε συνεργασία με άλλα

υπουργεία».

Περισσότερα για το αποτέ-

λεσμα της χθεσινής άκαρ-

πης συνάντησης στην

αυριανή συνέντευξη Τύπου

που θα δώσουν τα στελέχη

της Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων

νομού Λάρισας σε ξενοδο-

χείο της πόλης, κατά τη

διάρκεια της οποίας θα

παρουσιαστούν και οι αγω-

νιστικές δράσεις που προ-

γραμματίζονται από την

Ομοσπονδία το επόμενο

διάστημα.

Αναλυτικότερα, τα θέματα

που τέθηκαν από τα στελέ-

χη της ΕΟΑΣ στον υπουργό

Βορίδη ήταν τα εξής: Οι

χαμηλές τιμές αγροτικών

προϊόντων ιδιαίτερα σε κρι-

θάρι (το οποίο φέτος πωλεί-

ται κάτω από το κόστος

παραγωγής) και στο βαμ-

βάκι και το πρόβλημα των

ανοιχτών τιμών. Ο απαρά-

δεκτος κανονισμός του

ΕΛΓΑ και η εκκρεμότητα

αποζημίωσης μέσω ΠΣΕΑ

στα αμύγδαλα που επλήγη-

σαν το 2017. Το υδατικό

πρόβλημα της Θεσσαλίας,

με προεξάρχοντα τον

Αχελώο, καθώς δεν υπάρ-

χει καμία κυβερνητική κινη-

τικότητα. Να μην εφαρμο-

στεί το «χαράτσι» των 650

ευρώ του φόρου επιτηδεύ-

ματος, το οποίο έρχεται επί

της ουσίας για την πλειονό-

τητα των αγροτών να εφαρ-

μοστεί πρώτη χρονιά σε

περίοδο πανδημίας και σε

μια περίοδο έντονης έλλει-

ψη ρευστότητας. Η επι-

στροφή του ΕΦΚ πετρελαί-

ου στους αγρότες, το οποίο

έχει υποσχεθεί από τη

Λάρισα ο ίδιος ο πρωθυ-

πουργός Κυρ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ζητήθηκε να βρεθεί

μια μόνιμη λύση για τους

διήμερους αποσταγματο-

ποιούς, αλλά και λιανοπω-

λητές τσίπουρου, οι οποίοι

εξακολουθούν να ονομά-

ζουν το χύμα τσίπουρο με

το παραδοσιακό όνομά του,

αντί «προϊόντων απόστα-

ξης διημέρων», όπως το

κυβερνητικό έγγραφο απαι-

τεί, αλλά κινδυνεύουν με

βαριά πρόστιμα. Στη συνά-

ντηση με τον υπουργό

Μάκη Βορίδη παρέστησαν

ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Ρ. Μαρούδας

και τα μέλη κ. Γ.

Κουκούτσης, Αλ. Λαχανάς,

Σωκρ. Αλειφτήρας και ο

πρόεδρος του Αγροτικού

Συλλόγου Τυρνάβου Στ.

Τσικριτζής, όπως και ο γ.γ.

του Υπουργείου Γ.

Στρατάκος.

Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

Συμφώνησαν ότι… διαφωνούνΣυμφώνησαν ότι… διαφωνούν

για την αγροτική πολιτικήγια την αγροτική πολιτική



Α
ναστάτωση

υπήρξε στην

Επαρχία

Φαρσάλων καθώς στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

μεταφέρθηκε 47 χρόνη

γυναίκα από το χωριό

Άγιος Χαράλαμπος μετά

από τσίμπημα φιδιού και

συγκεκριμένα με τις

εκτιμήσεις και τις

περιγραφές οχιάς.

Η 47 χρόνη σύμφωνα με το

ρεπορτάζ βρισκόταν σε

εξωτερικό χώρο με τα παι-

διά της στο χωριό όταν

πάτησε καταλάθος το φίδι

το οποίο και την δάγκωσε.

Της παρασχέθηκαν οι πρώ-

τες βοήθειες και μεταφέρθη-

κε άμεσα με ασθενοφόρο

του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

την 

Της παρασχέθηκαν οι πρώ-

τες βοήθειες και μεταφέρθη-

κε με ασθενοφόρο του

ΕΚΑΒ στο εφημερεύον

νοσοκομείο της Λάρισας

όπου και παραμένει υπό

παρακολούθηση.

Παρότι στην αρχή της θερι-

νής περιόδου, εντούτοις τα

χωριά έχουν αναφερθεί ήδη

αρκετά περιστατικά με

εμφανίσεις φιδιών ακόμα

και στις τσιμεντένιες αυλές

των σπιτιών.

Τ
ρεις Αποφάσεις του

Υπουργού

Εσωτερικών

δημοσιεύθηκαν για την

έγκριση της σύναψης

συνολικά 1.307

συμβάσεων με σχέση

εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου

χρόνου (ΙΔΟΧ) και

συμβάσεων μίσθωσης

έργου (ΣΜΕ) σε Φορείς

της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Σε ότι αφορά την Π.Ε.

Λάρισας στις συμβάσεις

ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες αντα-

ποδοτικού χαρακτήρα

εγκρίνονται 90 προσλήψεις

στο Δ. Λαρισαίων.

Στη δεύτερη απόφαση

εγκρίνεται η σύναψη 18

συμβάσεων για το ΝΠΔΔ

Δημοτική Πινακοθήκη

Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.

Κατσίγρα (Δ. Λαρισαίων)

και 10 συμβάσεις για το

ΝΠΔΔ Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού –

Κοινωνικής Προστασίας  –

Αλληλεγγύης Δ. Φαρσαλων.

ΙΙ]Η αριθμ. 38446/19.6.2020

Υ.Α. αφορά την σύναψης

537 συμβάσεων ΙΔΟΧ για

χρονικό διάστημα έως 8, 9

ή 11 μήνες κατά περίπτωση

και 43ΣΜΕ για χρονικό διά-

στημα έως 1 έτος,σε ΟΤΑ

και ΝΠΔΔ αυτών, για την

παροχή υπηρεσιών έναντι

αντιτίμου.

Α
ναγνωρίσθηκε

Σωματείο με την

επωνυμία

“Πολιτιστικός –

Εξωραϊστικός Σύλλογος

Δασολόφου”

Με την υπ’αριθμ. 51/2020

διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη

Φαρσάλων, αναγνωρίσθηκε

το Σωματείο με την επωνυ-

μία ‘‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ’’, που

εδρεύει στην Τοπική

Κοινότητα Δασολόφου της

Δ.Ε. Πολυδάμαντα του

Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε.

Λαρίσης της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και εγκρίθηκε το

από 16/2/2020 καταστατικό

του, αποτελούμενο από 43

άρθρα και σκοπούς τους

αναφερόμενους στο άρθρο

2 αυτού, ήτοι την ανάδειξη

της πολιτιστικής και ιστορι-

κής κληρονομιάς του

τόπου, την διατήρηση των

τοπικών ηθών και εθίμων,

την προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος και άλλους

συναφείς σκοπούς, όπως

περιέχονται στο καταστατι-

κό.

Λάρισα, 15/6/2020

Ο πληρεξούσιος δικηγό-

ρος

Βάιος Αχ.

Δασκαλόπουλος

Παπακυριαζή 45 – Λάρισα

CMYK

8
Τρίτη 30 ΙουνίουΤοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προσλήψεις συμβασιούχωνΠροσλήψεις συμβασιούχων

στον Δήμο Φαρσάλωνστον Δήμο Φαρσάλων

Αναγνωρίσθηκε Σωματείο μεΑναγνωρίσθηκε Σωματείο με

την επωνυμία “Πολιτιστικός –την επωνυμία “Πολιτιστικός –

Εξωραϊστικός ΣύλλογοςΕξωραϊστικός Σύλλογος

Δασολόφου”Δασολόφου”

Φίδι τσίμπησε γυναίκα σε χωριό των Φαρσάλων - ΞέφυγεΦίδι τσίμπησε γυναίκα σε χωριό των Φαρσάλων - Ξέφυγε τουτου

κινδύνουκινδύνου - - ΑπαιτείταιΑπαιτείται μεγάλημεγάλη προσοχήπροσοχή απόαπό όλουςόλους μαςμας



Α
διάκοπα

εργάζονται τα

συνεργεία της

Υπηρεσίας Πρασίνου του

Δήμου Φαρσάλων

προκειμένου να

περιοριστούν κατά το

μέγιστο δυνατό τα χόρτα

σε δημόσια κτήρια,

κοινόχρηστους χώρους

και δρόμους.

Τις τελευταίες ημέρες οι

εργασίες αφορούσαν απο-

ψιλώσεις στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, στις δεξαμενές

στην περιοχή του Αγίου

Νικολάου και απέναντι από

το Πολιτιστικό Κέντρο, ενώ

ταυτόχρονα έγινε καθαρι-

σμός της νησίδας στην

περιφερειακή οδό από το

ύψος της Βόλου, μέχρι την

οδό Λαμίας.

Οι εργασίες συνεχίζονται

και στις τέσσερις δημοτικές

ενότητες της επαρχίας

Φαρσάλων παράλληλα μ’

εκείνες που έχουν αναλη-

φθεί από εξωτερικό συνερ-

γείο, ενώ από την πλευρά

του ο αρμόδιος αντιδήμαρ-

χος Περιβάλλοντος και

Πρασίνου κ. Σταύρος

Κουκουλιός σημειώνει πως

«δίνουμε καθημερινά με

όλες τις δυνάμεις μας τη

μάχη για να καθαρίσουν

όσο το δυνατό περισσότε-

ροι κοινόχρηστοι χώροι και

κτήρια από τα χόρτα.

Εκ των πραγμάτων η επαρ-

χία είναι μεγάλη σε έκταση

και οι δυνατότητες μας

περιορισμένες. Έτσι, ιεραρ-

χούμε τις παρεμβάσεις μας

ενώ παράλληλα ζητάμε από

τους δημότες να συνδρά-

μουν στο έργο μας κάνο-

ντας το αυτονόητο, καθαρί-

ζοντας τους ιδιωτικούς

χώρους τους και τα οικόπε-

δα ώστε να μην είναι αφε-

νός εστία μόλυνσης, αλλά

και να μην ελλοχεύει και ο

κίνδυνος μίας πυρκαγιάς

κατά τη θερινή περίοδο που

διανύουμε».

9
Τρίτη 30 Ιουνίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Συνεχίζεται η κοπή χόρτων από την υπηρεσίαΣυνεχίζεται η κοπή χόρτων από την υπηρεσία

Πρασίνου στο Δήμο ΦαρσάλωνΠρασίνου στο Δήμο Φαρσάλων



Ξ
εκίνησε από την

Δευτέρα 29

Ιουνίου, η υποβολή

ηλεκτρονικών αιτήσεων

από τους

ενδιαφερόμενους

εγγεγραμμένους

ανέργους, 18 ετών και

άνω, για 36.500 θέσεις

πλήρους απασχόλησης

και για χρονικό διάστημα

οκτώ μηνών, στο πλαίσιο

της δράσης «προώθηση

της απασχόλησης, μέσω

προγραμμάτων

κοινωφελούς χαρακτήρα,

για 36.500 άτομα σε

δήμους, Περιφέρειες,

Κέντρα Κοινωνικής

Πρόνοιας Περιφερειών

(ΚΚΠΠ) / συναφείς

φορείς, υπηρεσίες

Υπουργείων και άλλων

φορέων», σύμφωνα με

τον Υπουργό Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Γιάννη

Βρούτση.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-

κή ανακοίνωση του

Υπουργείου Εργασίας, η

δράση έχει ως στόχο την

ενίσχυση/προώθηση της

απασχόλησης των ανέρ-

γων, με έμφαση, κυρίως, σε

ευπαθείς ομάδες πληθυ-

σμού, που αντιμετωπίζουν

υψηλό κίνδυνο αποκλει-

σμού και συγχρηματοδοτεί-

ται από το ΕΣΠΑ και τον

Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού

(ΟΑΕΔ). Η διαδικασία υπο-

βολής αιτήσεων θα ολοκλη-

ρωθεί το πρωί της

Δευτέρας, 6 Ιουλίου (11:00).

Δικαίωμα υποβολής ηλε-

κτρονικών αιτήσεων συμμε-

τοχής στη διαδικασία

κατάρτισης του πίνακα

κατάταξης ανέργων για την

προώθηση της απασχόλη-

σης, μέσω προγραμμάτων

κοινωφελούς χαρακτήρα,

έχουν μόνο οι εγγεγραμμέ-

νοι άνεργοι στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ που

ανήκουν σε μία τουλάχιστον

από τις παρακάτω κατηγο-

ρίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών

στις οποίες δεν εργάζεται

κανείς και οι σύζυγοι αυτών

είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι

στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών

οικογενειών στις οποίες δεν

εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι μακροχρό-

νια άνεργοι στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ.

Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπι-

στημιακού και τεχνολογικού

τομέα, εγγεγραμμένοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ, για την κάλυψη

θέσεων, με βάση τα τυπικά

προσόντα τους.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα

ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι

υποβάλλουν αποκλειστικά

με ηλεκτρονικό τρόπο μία

αίτηση συμμετοχής και επι-

λέγουν μία μόνο ειδικότητα

τοποθέτησης από τις ανα-

φερόμενες στη σχετική

λίστα του παραρτήματος Ι

της Δημόσιας Πρόσκλησης

4/2020 και από έναν έως

τρεις επιβλέποντες φορείς

ή/και υπηρεσίες τοποθέτη-

σης.

Η υποβολή των αιτήσεων

από τους ενδιαφερόμενους

ανέργους γίνεται με τους

κωδικούς πρόσβασης

TAXISnet ή τους κωδικούς

πρόσβασης πιστοποιημέ-

νων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω

της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύλης του Ελληνικού

Δημοσίου gov.gr

Οι άνεργοι που υποβάλ-

λουν ηλεκτρονική αίτηση

συμμετοχής στη διαδικασία

κατάρτισης του πίνακα

κατάταξης ανέργων για την

απασχόληση, μέσω προ-

γραμμάτων κοινωφελούς

χαρακτήρα, στους επιβλέ-

ποντες φορείς του παραρ-

τήματος I, κατατάσσονται

σε προσωρινό πίνακα κατά-

ταξης ανέργων, με βάση τα

ακόλουθα αντικειμενικά κρι-

τήρια:

Χρονικό διάστημα συνεχό-

μενης εγγεγραμμένης ανερ-

γίας ωφελουμένου, με ανώ-

τατο όριο τους 60 μήνες, το

οποίο διπλασιάζεται για

τους ανέργους αρχηγούς

μονογονεϊκών οικογενειών.

Χρονικό διάστημα συνεχό-

μενης εγγεγραμμένης ανερ-

γίας του/ης συζύγου των

ανέργων της ανωτέρω

κατηγορίας, με ανώτατο

όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία ωφελουμένου σε

ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο εισόδημα του φορο-

λογικού έτους 2018, ατομι-

κό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Γονέας προστατευόμενου ή

προστατευόμενων τέκνων

ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενη-

λίκων, με ποσοστό αναπη-

ρίας 67% και άνω.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού

Επιδόματος Αλληλεγγύης

(ΚΕΑ).

Ωφελούμενοι που δεν είχαν

τοποθετηθεί σε ολοκληρω-

μένες ή υπό υλοποίηση

δράσεις «προώθησης της

απασχόλησης, μέσω προ-

γραμμάτων κοινωφελούς

χαρακτήρα» της προγραμ-

ματικής περιόδου ΕΣΠΑ

2014-2020: Νο 2/2015,

4/2015, 5/2015, 3/2016,

4/2016, 6/2016, 7/2016,

10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασί-

ζεται στη μοριοδότηση των

παραπάνω κριτηρίων, στον

καθορισμό τυχόν δικαιολο-

γητικών, που πρέπει να

υποβληθούν από τους

δυνητικά ωφελούμενους,

στον ορισμό μηχανισμού

ελέγχου των δικαιολογητι-

κών αυτών και στη βαθμο-

λόγηση, κατάταξη και τοπο-

θέτηση των υποψηφίων σε

αντίστοιχες θέσεις με τη

χρήση μηχανογραφικού

λογισμικού. Οι πληροφορίες

για τα λοιπά κριτήρια επιλο-

γής και κατάταξης των ωφε-

λουμένων προέρχονται από

το Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα

του ΟΑΕΔ και αντλούνται

αυτεπάγγελτα από την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες για το πρόγραμμα, τις

προϋποθέσεις και τη διαδι-

κασία προσλήψεων, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν

να επισκεφτούν την ιστοσε-

λίδα του Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού.

Οι θέσεις Εργασίας στον

Δήμο Φαρσάλων.

Ο Πρώτος Τύπος έψαξε και

σας παρουσιάζει αναλυτικά

τις ειδικότητες και τον αριθ-

μό των θέσεων που αναμέ-

νεται να καλυφθούν στον

Δήμο Φαρσάλων το ερχό-

μενο διάστημα.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι

ειδικότητες που αναμένεται

να καλυφθούν στον Δήμο

Φαρσάλων:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(8 ΘΕΣΕΙΣ),

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (19

ΘΕΣΕΙΣ),

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ-

ΤΙΣΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ),

ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ-

ΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (1 ΘΕΣΗ),

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (2

ΘΕΣΕΙΣ),

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (7

ΘΕΣΕΙΣ),

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙ-

ΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3

ΘΕΣΕΙΣ),

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ (1 ΘΕΣΗ),

ΜΑΓΕΙΡΩΝ (1 ΘΕΣΗ),

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗ-

ΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ (1 ΘΕΣΗ),

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (1

ΘΕΣΗ),

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (2

ΘΕΣΕΙΣ),

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ (2 ΘΕΣΕΙΣ), ΔΙΟΙΚΗ-

ΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3 ΘΕΣΕΙΣ),

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΕΙΔΙ-

ΚΟΤΗΤΑ (3 ΘΕΣΕΙΣ),

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2

ΘΕΣΕΙΣ),

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (6

ΘΕΣΕΙΣ),

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2

ΘΕΣΕΙΣ),

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(2 ΘΕΣΕΙΣ),

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (3

ΘΕΣΕΙΣ),

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (1 ΘΕΣΗ),

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΩΝ ( 1 ΘΕΣΗ).
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Ξ
εκινάει σιγά σιγά

να διαμορφώνεται

ο “χάρτης” των

ομάδων σε Α, Α1 και Β

ΕΠΣΝ Λάρισας μετά τις

νέες αποφάσεις στην

μετά Covid 19 εποχή.

Όσον αφορά τις ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων τόσο

ο Αχιλλέας Φαρσάλων όσο

και ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

θα αγωνίζονται την νέα

σεζόν στην Α ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία η οποία θα απαρτίζεται

συνολικά από 18 ομάδες.

Αναλυτικά

Α’ ΕΠΣΛ (18 ομάδες):

Φαλανιακός, Δωτιέας Αγιάς,

Σμόλικας, Κιλελέρ, Αμπελιά,

Αβέρωφ, Μαυροβούνι,

Αχιλλέας Φ., Αργυροπούλι,

Δαμασιακός, Τύρναβος

2005, Βλαχογιάννι,

Αμπελωνιακός, Δήμητρα

Γιάνν., Γόννοι, Α.Σ.

Βορειοηπειρωτών,

Παναγροτικός.

*Επειδή προβιβάστηκε στη

Γ’ Εθνική και δεύτερη

ομάδα από τον νομό

Λάρισας (στην προκειμένη

περίπτωση ο ΠΟΕ) ο μέχρι

στιγμής αριθμός των ομά-

δων της Α’ ΕΠΣΛ είναι 17.

Η συμπλήρωση του κενού

(δηλαδή για να γίνουν 18 οι

ομάδες) θα εξαρτηθεί από

το τι θα γίνει με τις λαρισι-

νές ομάδες στη Γ’ Εθνική.

Εάν δηλαδή κάποια δηλώ-

σει συμμετοχή στο τοπικό

πρωτάθλημα λόγω αδυνα-

μίας (για οποιονδήποτε

λόγο) να αγωνιστεί στη Γ’

Εθνική και εάν αντικαταστα-

θεί ή όχι από άλλη (π.χ.

από τον Φαλανιακό). Ως εκ

τούτου υπάρχει και το ενδε-

χόμενο να προβιβασθεί και

πέμπτη ομάδα από την Α1

ΕΠΣΛ.

Απευθείας ανάδειξη πρωτα-

θλητή και ομάδων που

υποβιβάζονται:

*Τη νέα αγωνιστική περίοδο

(2020-21) ο πρωταθλητής

της Α’ ΕΠΣΛ θα προβιβα-

σθεί στη Γ’ Εθνική, ενώ τον

δρόμο του υποβιβασμού θα

πάρουν τρεις ομάδες. Ο

αριθμός των ομάδων που

θα υποβιβαστούν προσαυ-

ξάνεται ανάλογα με το ενδε-

χόμενο υποβιβασμού ομά-

δας ή ομάδων του νομού

από το πρωτάθλημα Γ’

Εθνικής. Δεν θα διεξαχθούν

πλέι οφ και πλέι άουτ,

δηλαδή ο πρωταθλητής και

οι ομάδες που θα υποβιβα-

σθούν θα αναδειχθούν στην

κανονική διάρκεια του πρω-

ταθλήματος μετά από 34

αγωνιστικές.

Στην Α1 ΕΠΣΛ της ερχόμε-

νης σεζόν θα αγωνίζονται

συνολικά πέντε ομάδες της

Επαρχίας Φαρσάλων και

συγκεκριμένα η

Αναγέννηση Φαρσάλων, ο

Ατρόμητος Βαμβακούς, η

Δόξα Υπέρειας, ο ΑΟ

Ναρθακίου και ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων ο

οποίος πήρε την πολυπό-

θητη άνοδο από την Β

ΕΠΣΛ.

Αναλυτικά οι ομάδες της

Α1 ΕΠΣΛ:

Α1 ΕΠΣΛ (38 ομάδες):

Λάρισα 2012, Δένδρα,

Πελασγιώτιδα, Πανιώνιος,

Δρυμός, Φιλοκτήτης,

Βερδικούσια, Συκούριο,

Κουλούρι, Ιπποκράτης,

Βαλανίδα, Μαρμαρίνη,

Ακαδημία Τυρν., Αιγάνη,

Σ.Σ. Ραψάνης, Αστραπή

Ν.Π., Βούναινα,

Μελισσοχώρι, ΑΟ

Ελευθερών, Υπέρεια,

Βαμβακού, Ναρθάκι,

Ραχούλα, Αγ. Ανάργυροι,

Προμηθέας, Λαρισαϊκός,

Γαλήνη, Γλαύκη,

Αναγέννηση Φ.,

Πλατανούλια, Δασοχώρι,

Ροδιακός, Ηρακλής Χάλκης,

Καλοχώρι, Ανθούπολη,

Νεάπολη, Κουτσόχερο,

Χαλκιάδες.

*Το πρωτάθλημα της Α1

ΕΠΣΛ περιόδου 2020-21 θα

διεξαχθεί σε τρεις ομίλους

(δύο όμιλοι θα απαρτίζονται

από 13 ομάδες και ένας

από 12).

*Από την Α1 κατηγορία θα

προβιβασθούν στην Α’

κατηγορία συνολικά 4 ομά-

δες. Οι πρωταθλητές κάθε

ομίλου (ήτοι 3 ομάδες) προ-

βιβάζονται άμεσα, ενώ οι

δευτεραθλητές θα παίξουν

αγώνες μπαράζ για την

άνοδο μιας ακόμα ομάδας.

*Από την Α1 θα υποβιβα-

σθούν συνολικά πέντε ομά-

δες. Η τελευταία ομάδα

κάθε ομίλου θα υποβιβα-

σθεί άμεσα (3 ομάδες), ενώ

οι προτελευταίες ομάδες

των τριών ομίλων θα

δώσουν αγώνες κατάταξης

για τον υποβιβασμό άλλων

δύο ομάδων.

Και στο πρωτάθλημα της

Α1 ΕΠΣΛ ισχύσει ότι ο

αριθμός των ομάδων που

θα υποβιβαστούν προσαυ-

ξάνεται ανάλογα με το ενδε-

χόμενο υποβιβασμού ομά-

δας ή ομάδων του νομού

από το πρωτάθλημα Γ’

Εθνικής.

Ενώ στην Β ΕΠΣΛ κατηγο-

ρία της ερχόμενης σεζόν η

Επαρχία Φαρσάλων θα έχει

την εκπροσώπηση τεσσά-

ρων ομάδων και συγκεκρι-

μένα της Ακαδημίας

Αχιλλέως Φαρσάλων, της

Νίκης Κρήνης, της Θύελλας

Βασιλί και του Σταυραετού.

Αναλυτικά οι ομάδες στην Β

ΕΠΣΛ

Β’ ΕΠΣΛ (27 ομάδες):

Ευαγγελισμός, Καρυά,

Στεφανόβουνο/Γαλανόβρυσ

η, ΑΠ Ελασσόνας, Συκέα,

Θύελλα Μεγ.

Ελευθεροχωρίου, Μύτικας,

Μαρίνος Αντύπας,

Χαραυγή, Αναγ. Πυργετού,

Τοξότης Λάρ.,

Αμπελόκηποι, Στόμιο,

Αετόλοφος, Ελάτεια,

Ομορφοχώρι, Ν. Περιβόλι,

Λάρισα ‘88, Μάνδρα,

Ομόνοια, Ζάππειο,

Διογένης, Βασιλί, Κρήνη,

Ακαδ. Αχιλλέως, Μυραϊκός,

Σταυραετός.

* Από τη Β’ κατηγορία ανέρ-

χονται συνολικά 6 ομάδες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα

προβιβαστούν οι ομάδες θα

εξαρτηθεί από το πώς θα

διαμορφωθεί το νέο προφίλ

της κατηγορίας (πόσες ομά-

δες θα δηλώσουν συμμετο-

χή και πόσοι όμιλοι θα

συγκροτηθούν).

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ

Ένα από τα μέτρα ανακού-

φισης και οικονομικής στή-

ριξης των σωματείων που

έλαβε η διοίκηση της ΕΠΣΛ

ήταν η δωρεάν συμμετοχή

των ομάδων στις διοργανώ-

σεις της νέας αγωνιστικής

περιόδου (πρωταθλήματα -

κύπελλο). Αυτό σημαίνει ότι

καμία ομάδα δεν θα κατα-

βάλει το σχετικό παράβολο.

Όπως εκτιμάται μέχρι τις

αρχές Αυγούστου θα δοθεί

η προθεσμία για την υπο-

βολή των δηλώσεων συμ-

μετοχής στην Α’ τοπική

κατηγορία, μέχρι τα μέσα

Αυγούστου για την Α1 και

μέχρι τέλος Αυγούστου για

τη Β’ τοπική.

Οι ακριβείς προθεσμίες για

την υποβολή των δηλώσε-

ων συμμετοχής των ομά-

δων καθώς και οι ημερομη-

νίες έναρξης των νέων

πρωταθλημάτων θα οριστι-

κοποιηθούν στην επόμενη

συνεδρίαση του ΔΣ. της

ΕΠΣΛ.

Με πληροφορίες από την

εφημερίδα “Ελευθερία”
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Η
δεύτερη Γενική
Συνέλευση του
Αχιλλέα Φαρσάλων

ήταν και αυτή που
καρποφόρησε καθώς
μετά την ολοκλήρωση της
θητείας του μέχρι
πρότινος Δ.Σ. και την
απόφαση του κ.
Αθανασίου Λέφα να μην
θέσει εκ νέου
υποψηφιότητα για τον
προεδρικό θώκο ένα νέο
αλλά παράλληλα γνώριμο
πρόσωπο στα αθλητικά
και όχι μόνο δρώμενα της
Επαρχίας Φαρσάλων ο κ.

Τσιανάκας Νικόλαος είναι
ο νέος πρόεδρος του
ιστορικού σωματείου
καθώς στην Γ.Σ. της
Τρίτης 16 Ιουνίου
αποφασίστηκε ομόφωνα
η αλλαγή του προεδρικού
θώκου και η ανάληψη της
από τον κ. Τσιανάκα.
Ο κ. Νικόλαος Τσιανάκας
είναι επιχειρηματίας ο οποί-
ος δραστηριοποιείται εδώ
και πολλά χρόνια επιχειρη-
ματικά σε τομείς αθλητικών
δαπέδων.
Όσον αφορά το κομμάτι της
ενασχόλησης του με τα
κοινά του Αχιλλέα
Φαρσάλων έχει διατελέσει
επί σειρά ετών μέλος των
Διοικήσεων και αλλά και ως
υποστηρικτής όντας πάντο-
τε δίπλα στις Διοικήσεις των
τελευταίων ετών.
Η απόφαση για την ανάλη-
ψη του θώκου από τον κ.
Τσιανάκα σύμφωνα με το
ρεπορτάζ προκύπτει ότι

έγινε με την απόλυτα σύμ-
φωνη γνώμη όλων των
εμπλεκομένων στο νέο Δ.Σ.
της ομάδος.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η
Διοικητική ομάδα που θα
βρεθεί στο πλευρό του κ.
Τσιανάκα και θα πλαισιώσει
το νέο εγχείρημα του ιστορι-
κού Συλλόγου είναι όλοι
τους άνθρωποι οι οποίοι
σαν γνώμονα έχουν το
καλό του Αχιλλέα
Φαρσάλων ενώ οι περισσό-
τεροι εξ αυτών έχουν βοη-
θήσει τον σύλλογο είτε σε
Διοικητικά πόστα είτε ως
υποστηρικτές και έχουν
σταθεί στο πλευρό πολλών
Διοικήσεων.
Το μοντέλο της ομαδικής
συνεργασίας τόσο στον
τομέα της χρηματοδότησης
όσο και των αποφάσεων
αναμένεται να είναι στην
λογική και την φιλοσοφία
που έχει επικρατήσει τα
τελευταία χρόνια με το

«φορτίο» να μοιράζεται στις
πλάτες όλων και όχι το
μοντέλο του “one man
power” που έχει αποδειχθεί
ότι δεν είναι βιώσιμο
πλάνο.
Μέχρι στιγμής στο νέο αυτό
εγχείρημα Διοικητικά θα
βρεθούν στο νέο Δ.Σ. οι κ.κ.
Γιαννολόπουλος Ηλίας,
Μπερσιάνης Βασίλης,
Γιαννακόπουλος
Παναγιώτης, Γκόβαρης
Θοδωρής, Δερέκας
Χρήστος, Σκαντζούρης
Χρήστος, Δημακόπουλος
Θοδωρής.
Ενώ υπάρχουν επαφές και
ζυμώσεις με στόχο την
ένταξη και άλλων μελών
στο νέο Δ.Σ.
Οι ρόλοι που θα έχουν οι
εμπλεκόμενοι αναμένεται
να ανακοινωθούν όταν ολο-
κληρωθεί το “παζλ” του Δ.Σ.
με τις πρώτες ενδείξεις να
είναι απολύτως ενθαρρυντι-
κές σε πολύπλευρα ζητήμα-

τα.
Το πρώτο και βασικό ζήτη-
μα ήταν η ανανεώση της
συνεργασίας με τον προπο-
νητή της ομάδος κ. Χρήστο
Καπελιάνη και τον άμεσο
συνεργάτη του κ. Αποστόλη
Παπαδόπουλο κάτι το
οποίο οι άνθρωποι της
Διοίκησης του Δ.Σ. έθεσαν
σε πρώτο πλάνο και το
υλοποίησαν άμεσα.
Συγκεκριμένα οι άνθρωποι
του Δ.Σ. εξέφρασαν ομόφω-
να την στήριξη τους και την
επιθυμία τους για την συνέ-
χιση της συνεργασίας με το
τεχνικό επιτελείο το οποίο
την περσινή σεζόν κατάφε-
ρε να βγάλει τον Αχιλλέα
από το αγωνιστικό τέλμα.
Με τον κ. Καπελιάνη στον
πάγκο του ο Αχιλλέας
Φαρσάλων ολοκλήρωσε
την φετινή σεζόν στην 10η
θέση με 29 βαθμούς μετά
από 24 αγωνιστικές με τον
έμπειρο τεχνικό να αναλαμ-
βάνει τον Σύλλογο με 2
βαθμούς την 7η αγωνιστι-

κή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
του Δ.Σ. του Αχιλλέα
Φαρσάλων:
“Η Διοίκηση της ομάδος
μας βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει
την ανανέωση της συνεργα-
σίας της με τον προπονητή
της ομάδος κ. Χρήστο

Καπελιάνη και τον άμεσο
συνεργάτη του κ. Αποστόλη
Παπαδόπουλο.
Η συνεργασία με τους δύο
προπονητές ήταν άψογη
την περσινή σεζόν και η
απόφαση της ανανέωσης
είναι κοινή από όλο το Δ.Σ.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία
στο έργο τους με υγεία.
Χρήστος Καπελιάνης:
“Όπου σε θέλουν πρέπει
να μένεις”
Ο κ. Καπελιάνης στις πρώ-
τες του δηλώσεις μετά την
ανανέωση της συνεργασίας
με τον Αχιλλέα Φαρσάλων
τόνισε τα εξής:
Αποτελεί τιμή και χαρά για
εμένα η πρόταση ανανέω-
σης με τον Αχιλλέα
Φαρσάλων.
Την περσινή σεζόν η πρό-
ταση ήρθε σε ένα σημείο
που αγωνιστικά η ομάδα
έψαχνε να βρει τις λύσεις
σε αρκετά ζητήματα.
Με πολύ δουλειά και με
μεγάλη προσήλωση όλοι
στο στόχο καταφέραμε να
πετύχουμε την ανάταση της
ομάδος.
Η συνεργασία τόσο με τον
άμεσο συνεργάτη μου τον
κ. Αποστόλη Παπαδόπουλο
όσο και με την Διοίκηση και
όλα τα παιδιά ήταν άψογη
και οι βάσεις έχουν ήδη
τεθεί.
Πλέον προχωράμε έχοντας
ήδη “στρώσει” την κατάστα-
ση για το επερχόμενο “χτί-
σιμο”

Ευχαριστώ την Διοίκηση για

την εμπιστοσύνη στο πρό-

σωπο μου

Όταν κάπου σε θέλουν και

στο δείχνουν έμπρακτα

πρέπει να μένεις.”

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται και οι

ανακοινώσεις και για ανανε-

ώσεις ποδοσφαιριστών.
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Ο Νίκος Τσιανάκας πρόεδρος στον Αχιλλέα Φαρσάλων, ταΟ Νίκος Τσιανάκας πρόεδρος στον Αχιλλέα Φαρσάλων, τα

πρώτα ονόματα στο νέο Δ.Σ. και η συνέχιση της συνεργασίαςπρώτα ονόματα στο νέο Δ.Σ. και η συνέχιση της συνεργασίας

με το τεχνικό επιτελείο κ.κ. Καπελιάνη και Παπαδόπουλομε το τεχνικό επιτελείο κ.κ. Καπελιάνη και Παπαδόπουλο



Η
Διοίκηση του

Ολυμπιακού

Αμπελιάς

ανακοίνωσε την κοινή

λύση συνεργασίας με το

τεχνικό δίδυμο των κ.κ.

Βαγγέλη Μπρισίμη και

Θοδωρή Εμμανουήλ.

Με τους δυο προπονητές

στον πάγκο του ο

Ολυμπιακός κατάφερε να

πετύχει την άνοδο στην Α

ΕΠΣΝΛ για πρώτη φορά

στην ιστορία του Συλλόγου.

Ενώ την περσινή σεζόν και

πριν αυτή διακοπεί άδοξα ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς ήταν

στην 7η θέση και κοντά

στην τετράδα των Play Off.

Η ανακοίνωση της ομά-

δας αναφέρει τα εξής:

“Η διοίκηση του

Ολυμπιακού Αμπελιάς ανα-

κοινώνει την κοινή λύση

συνεργασίας με τους προ-

πονητές της Βαγγέλη

Μπρισίμη και Θοδωρή

Εμμανουήλ.

Μαζί περάσαμε πολλά που

θα μας μείνουν αξέχαστα !

Φέρατε στην ομάδα μια

εντελώς διαφορετική κουλ-

τούρα, ένα πολύ ψηλό επί-

πεδο ποδοσφαίρου που

φάνηκε μέσα στο γήπεδο.

Θέλουμε μέσα από τη ψυχή

μας να σας ευχαριστήσου-

με για την προσφορά σας

στην ομάδα μας.

Ο χρόνος και η ζωή δεν

σταματάνε εδώ το μόνο

σίγουρο είναι ότι θα είστε

ένα κομμάτι της ομάδα

μας”.

Από τη πλευρά τους, το

τεχνικό “δίδυμο”

Μπρισίμη – Εμμανουήλ

με τη λύση της συνεργα-

σίας αναφέρουν τα εξής:

“Το τεχνικό “δίδυμο” αισθά-

νεται την ανάγκη να ευχαρι-

στήσει δημόσια τον πρόε-

δρο Πέτρο Μπανιά έναν

εξαίρετο άνθρωπο – παρά-

γοντα ο οποίος με την

παρουσία του κοσμεί το

Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

της Λάρισας καθώς επίσης

και τα υπόλοιπα μέλη της

διοίκησης του Ολυμπιακού

Αμπελιάς.

Τέλος ενα μεγάλο ευχαρι-

στώ στους ποδοσφαιριστές

που συνεργαστήκαμε για το

ήθος και την προσφορά

τους στην ομάδα… εις το

επανιδειν!”.

Σ
την αναζήτηση

νέου προπονητή

βρίσκεται ο Α.Ο

Δόξα Υπέρειας καθώς ο

μέχρι πρότινος

προπονητής της ομάδας

Γιώργος Λυκοκώστας δεν

θα βρίσκεται στον πάγκο

της ομάδας την νέα

αγωνιστική περίοδο,

λύνοντας την συνεργασία

με την ομάδα

συναινετικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της Δόξας: “Ευχαριστούμε

θερμά τον κ. Γ. Λυκοκώστα

για τις υπηρεσίες που πρό-

σφερε στην ομάδα μας και

του ευχόμαστε καλή επιτυ-

χία στην συνέχεια της προ-

πονητικής του καριέρας με

πολλές επιτυχίες”.

Σ
ύμφωνα με

ανακοίνωση της

Διοίκησης του

Ολυμπιακού Αμπελιάς

την ερχόμενη Πέμπτη 2

Ιουλίου οι ερυθρόλευκοι

θα πραγματοποιήσουν

Γ.Σ. με θέμα τον

προγραμματισμό της νέας

αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Η διοίκηση του Ολυμπιακού

Αμπελιάς προσκαλεί σε

γενική συνέλευση, που θα

πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και

ώρα 9 μ.μ στο Καφενείο

του Ιωάννη Κουγιούμη στην

Αμπελιά Φαρσάλων, τα

μέλη και τους φιλάθλους

της ομάδας με θέμα τον

προγραμματισμό της νέας

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

““Συναινετικό διαζύγιο”Συναινετικό διαζύγιο”

Λυκοκώστα – Υπέρειας…Λυκοκώστα – Υπέρειας…

Χώρισαν οι δρόμοι ΑμπελιάςΧώρισαν οι δρόμοι Αμπελιάς

με τους Μπρισίμη –με τους Μπρισίμη –

ΕμμανουήλΕμμανουήλ

Γενική Συνέλευση την ΠέμπτηΓενική Συνέλευση την Πέμπτη

για τον Ολυμπιακό Αμπελιάςγια τον Ολυμπιακό Αμπελιάς



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο επί της Οδού Λαρίσης

(έναντι Σούπερ Μάρκετ

“Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ.ανακαινισμένο στην

Οδό Λαμίας.

Τηλ

Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

στον 1ο όροφο στην Οδό

Βενιζέλου 90, αποτελούμενο

από 2 υπνοδωμάτια, χολ,

κουζίνα και 1 μπάνιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30

κιλά μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας:

6937159058 - Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-

δόν καινούργιο επί της οδού

Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας :

6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ ανακαινισμένο στην

Οδό Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας:

6997837846

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό

Mercedes Unimog 1 τόνου -

Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

2αρι, 2ου ορόφου επί της

Οδού Βόλου 9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6936719862

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω

τους αγαπητούς μου φίλους

και φίλους των φίλων μου ότι

αναλαμβάνω παντός τύπου

εργασία για τον καθαρισμό

οικοπέδων, κήπων και ότι

έχει σχέση με το κόψιμο

αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογι-

κές τιμές με σύγχρονα μηχα-

νήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω

την ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζε-

ρί Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ

επί της οδού Νικηταρά στα

Φάρσαλα (ανάμεσα σε 1ο

Γυμνάσιο και Εργατικές

Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νο διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς

κοινόχρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα,

σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και

6932237600

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το κατά-

στημα Lafresh ζητούνται για

εργασία μια κοπέλα καθώς

και ένας διανομέας.

Πληροφορίες εντός του 

καταστήματος 10:00-12:00

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

108 τ.μ. έτοιμο προς χρήση

επί της οδού Λαρίσης 27.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974428070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον

Σιδηροδρομικό Σταθμό

Φαρσάλων οικόπεδο έκτασης

430 τ.μ. με οικεία εντός του

οικοπέδου, η οποία διαθέτει

2 δωμάτια, αποθήκη, γκαράζ

και αυλόγυρο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2421087018, 6977227954

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο

800 τ.μ. με αποθήκη εντός

του οικοπέδου ηλεκτροδοτού-

μενο και περιφραγμένο στα

Φάρσαλα στην Οδό

Ανωχωρίου 49 με περιφερει-

ακό.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6971955687, 6977070987

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: Γκρι

καναπές διθέσιος + τριθέσιος

+ 3 βοηθητικά μαύρα τραπε-

ζάκια (220 ευρώ), ημίδιπλο

κρεβάτι με στρώμα και κομο-

δίνο (170 ευρώ), ξύλινο τρα-

πεζάκι με δυο καρέκλες (20

ευρώ) έπιπλο τηλεόρασης +

μικρή τηλεόραση καινούργια

(75 ευρώ).

Πωλούνται λόγω μετακόμι-

σης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977082890
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη και της

Αποστολίας το γένος Λελεντζή που γεννήθηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

του Αριστείδη και της Βάιας το γένος Ζυγουλάκη που γεννή-

θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να

έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής στην Κρήνη Φαρσάλων.

30/6:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

1/7:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

2/7:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

3/7:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

4/7:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

5/7:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

6/7:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

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

Επανήλθε το ωράριο των Φαρμακείων στα Φάρσαλα

Tο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων έχει επανέλθει,

μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Λάρισας τα φαρμακεία θα λειτουργούν καθημερινά από

τις 8.00-14.00, ενώ τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά

στα Φάρσαλα δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το

ωράριο διαμορφώνεται από τις 17.30-21.00.

Απο το “Michalis Barbeque” ζητούνται άτομα για Παραγωγή
και Delivery
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910 - 28098
Επικοινωνία από τις 12:00 έως τις 00:00

ΠΩΛΟΥΝΤAI ΠΑΝΕΛ,ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΑΡΙΣΤΑ
Α & Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410288668/6945211259

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Επαρχίας Φαρσάλων καλεί τα μέλη και

τους φίλους του Συλλόγου την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 19:00

στο χώρο της Ιεραποστολής (στην οδό Αθηνάς) με αφορμή τις

εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974905668



Μ
ετά και την 3η
άκαρπη Γενική
Συνέλευση του

Δ.Σ. του Γυμναστικού
Συλλόγου Φαρσάλων η
μέχρι πρότινος Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Έρη
Σιώμου ανακοίνωσε
επίσημα την παραίτηση
της από την Προεδρεία
του Συλλόγου και την
απεμπλοκή της από το
Δ.Σ.
Ρεπορτάζ – Συνέντευξη:
Άλκης Σούρλας
Η κ. Σιώμου σε επικοινωνία
που είχαμε μας εξέφρασε
αρχικά τις ευχαριστίες της
στους ανθρώπους που
«έβαλαν πλάτη» την φετινή
δύσκολη σεζόν αρχής γενο-
μένης από τους προπονη-
τές και τους αθλητές που
παραμέρισαν τα επί μέρους
προβλήματα και έμειναν
συγκεντρωμένοι στον στόχο
τους, σεβάστηκαν την δου-
λειά τους και έγιναν παρά-
δειγμα προς μίμηση και έγι-
ναν ο συνδετικός κρίκος
μεταξύ Διοίκησης, κόσμου.
Επίσης ευχαρίστησε τους
ανθρώπους που σε δύσκο-
λες στιγμές στήριξαν οικο-
νομικά τον Σύλλογο με
χορηγίες, αγορά ημερολο-
γίων, εισιτηρίων διαρκείας
και άλλα και φυσικά όλον
τον φίλαθλο κόσμο που
στήριξε την προσπάθεια και
το όραμα του Γ.Σ.
Φαρσάλων.
Η ίδια όπως μας τόνισε
χαρακτηριστικά αποχωρεί
«γεμάτη» θετικά συναισθή-
ματα για την προσπάθεια
της και τον τρόπο λειτουρ-
γίας του Συλλόγου όμως
παράλληλα με ένα συναί-

σθημα απογοήτευσης
καθώς θεωρεί ότι με ακόμη
πιο σωστή λειτουργία και
αν κάποιες υποσχέσεις
είχαν τηρηθεί ο
Γυμναστικός θα μπορούσε
να πετύχει ακόμη περισσό-
τερα και να συνέχιζε την
ανοδική του πορεία και τις
επιτυχίες.
Συγκεκριμένα μας τόνισε
χαρακτηριστικά: «Η απόφα-
ση απεμπλοκής μου έγκει-
ται στο γεγονός ότι υπήρ-
χαν αρκετές μη υλοποιήσι-
μες δεσμεύσεις τόσο στον
λειτουργικό τομέα, όσο και
στον τομέα στήριξης του
Συλλόγου σε οικονομικό
επίπεδο και όχι μόνο.
Δεχθήκαμε δεσμεύσεις
τόσο από τις Αρχές όσο και
από ιδιώτες που δεν υλο-
ποιήθηκαν και σε αρκετές
περιπτώσεις έπρεπε να
αλλάξουμε το πλάνο μας.»
Ενώ εξέφρασε την απογοή-
τευση της και για τις Γενικές
Συνελεύσεις όπου με απο-
κορύφωμα την τρίτη και
τελευταία Γενική Συνέλευση
φάνηκε η αδιαφορία όλων
για το μέλλον του
Συλλόγου.
«Πραγματικά είναι μεγάλη η
απογοήτευση καθώς στις
Γενικές Συνελεύσεις όλοι
γύρισαν την πλάτη από τις
Πολιτικές δυνάμεις του
τόπου, από πρώην παρά-
γοντες και βετεράνους
αθλητές του Συλλόγου και
τους γονείς των Ακαδημιών
καθώς όπως είναι εύκολα
κατανοητό η αναστολή λει-
τουργίας δεν απευθύνεται
μόνο στο αντρικό τμήμα του
μπάσκετ αλλά αναστέλλεται
η λειτουργία όλων των τμη-

μάτων του Συλλόγου τόσο
των αγωνιστικών όσο και
των ακαδημιών.
Είναι κρίμα για μια ομάδα
που διαφημίζει όλη την
Επαρχία Φαρσάλων σε όλη
την Ελλάδα να της γυρνάνε
την πλάτη οι άνθρωποι που
θα έπρεπε να την στηρί-
ξουν περισσότερο από
όλους.
Δυστυχώς πλέον κατανοώ
και εγώ με τον σκληρό
τρόπο τον λόγο που όλοι
όσοι ενεπλάκησαν με
Διοικήσεις αθλητικών
σωματείων της Επαρχίας
δεν θέλουν να ασχοληθούν
εκ νέου.
Πρέπει να γίνει κατανοητό
σε όλους μας ότι κάθε φορά
που ένα αθλητικό σωματείο
παύει την λειτουργία του
σταματά ακόμη ένας πνεύ-
μονας αθλητισμού και πολι-
τισμού για τα παιδιά μας
και τις επόμενες γενιές της
Επαρχίας Φαρσάλων.»
“Η απόφαση της παραιτη-
θείσας Διοίκησης είναι η
δήλωση συμμετοχή της
ομάδος στην Β Εθνική
Εθνική κατηγορία κάτι που
σημαίνει ότι οποιοσδήποτε
ενδιαφερόμενος που θα
εμπλακεί Διοικητικά θα ανα-
λάβει τον Σύλλογο εκεί που
αγωνιστικά και ιστορικά του
αρμόζει να βρίσκεται.
Κλείνοντας θέλω να ευχη-
θώ ολόψυχα να βρεθεί
λύση για τον Γ.Σ.
Φαρσάλων μια τόσο ιστορι-
κή ομάδα και να συνεχίσει
η λειτουργία ενός Συλλόγου
με πολλά τμήματα, τερά-
στιες επιτυχίες και πολλές
αθλητικές διεξόδους.»
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Τ
ην περασμένη

Πέμπτη 25 Ιουνίου

πραγματοποιήθηκε

η πρώτη Γενική

Συνέλευση της

Αναγέννησης Φαρσάλων

στο Κλειστό Γυμναστήριο

των Φαρσάλων.

Το παρών έδωσαν η

Διοίκηση της ομάδος, το

τεχνικό επιτελείο, αρκετοί

ποδοσφαιριστές αλλά και

υποστηρικτές της

Αναγέννησης ώστε να ενη-

μερώθουν για τα επόμενα

βήματα του Συλλόγου.

Η νέα φιλοσοφία της

Αναγέννησης με την χρησι-

μοποίηση αρκετών παιδιών

από τις Ακαδημίες του

Συλλόγου και σε πρώτο

πλάνο η δημιουργία μιας

αμιγώς νεαρής ομάδος

είναι ο Νο1 στόχος για τους

“κόκκινους” εν όψει της

νέας σεζόν που θα βρει την

ομάδα εκ νέου στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία και τους

περισσότερους νεαρούς

ποδοσφαιριστές να έχουν

πάρει το “βάπτισμα του

πυρός” από την περσινή

σεζόν.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται ενημέρωση

για όλες τις κινησείς που

“τρέχουν” στον Σύλλογο.

Αναλύθηκε το πλάνο και προχωράΑναλύθηκε το πλάνο και προχωρά

ο σχεδιασμός στην Αναγέννησηο σχεδιασμός στην Αναγέννηση
““Τίτλοι τέλους” για τηνΤίτλοι τέλους” για την

Πρόεδρο του Γ.Σ. ΦαρσάλωνΠρόεδρο του Γ.Σ. Φαρσάλων

Έρη ΣιώμουΈρη Σιώμου

Σ
ε πελάγη ευτυχίας

πλέουν στις

Χαλκιάδες καθώς ο

ιστορικός Μέγας

Αλέξανδρος εξασφάλισε

την άνοδο στην Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορία.

Σε επικοινωνία που είχαμε με

τον πρόεδρο της ομάδος κ.

Ιωάννη Ζαχόπουλο μας εξέ-

φρασε την απόλυτη ικανοποί-

ηση και την δικαίωση του με

την επίτευξη του στόχου της

ανόδου.

Επίσης μας τόνισε ότι εντός

της εβδομάδος αναμένεται να

υπάρξει συνάντηση της

Διοίκησης με σκοπό τον προ-

γραμματισμό εν όψει της

νέας σεζόν

Όπως μας τόνισε οι

Χαλκιάδες θα πορευτούν με

τον κ. Βασίλη Τσιανάκα στο

τιμόνι τους και στην Α1

ΕΠΣΛ κατηγορία ενώ στόχος

είναι η παραμονή όλων των

ποδοσφαιριστών που βοήθη-

σαν ώστε να επιτευχθεί η

άνοδος.

Επίσης ήδη έχουν βολιδο-

σκοπηθεί κάποιοι επικείμενοι

μεταγραφικοί στόχοι με

σκοπό την άμεση ενίσχυση

της ομάδος ώστε να παρου-

σιαστεί πανέτοιμη στο νέο

πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΛ

κατηγορίας.

Σίγουρα το τοπίο θα ξεκαθα-

ρίσει καλύτερα μετά την

συνάντηση όπου θα τεθεί επί

τάπητος ο σχεδιασμός της

επόμενης ημέρας.

ΣεΣε πελάγηπελάγη ευτυχίαςευτυχίας μετάμετά τηντην

άνοδοάνοδο οιοι ΧαλκιάδεςΧαλκιάδες!!!!!!

Επαναλειτουργία γραμματείαςΕπαναλειτουργία γραμματείας

ΕΠΣΝΛΕΠΣΝΛ

Μ
ετά από την

απόφαση του ΔΣ

της ΕΠΣΝΛ

ανακοινώνεται ότι παύει η

αναστολή της λειτουργίας

της γραμματείας στο

τέλος του μήνα.

Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου

2020 θα ανοίξουν κανονικά

τα γραφεία με το προβλε-

πόμενο ωράριο λειτουργίας

08.00-15.00!

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι

οι νέες αιτήσεις μεταβολών

θα παραληφθούν από την

ΕΠΟ μετά τις 06.07.20.

Ά
καρπη ήταν και η

τρίτη Γ.Σ. του

Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων και

τελευταία βάση

καταστατικού της

παραιτηθείσας Διοίκησης

του Συλλόγου.

Πλέον με τα νέα δεδομένα ο

Γυμναστικός οδεύει σε ανα-

στολή λειτουργίας όλων των

τμημάτων εκτός αν υπάρξει

ένα «θαύμα» και συσταθεί

νέο Δ.Σ.

Η απερχόμενη Διοίκηση έχει

κάνει όλες τις ενέργειες

ώστε η ομάδα να δηλώσει

συμμετοχή στην Β Εθνική

κατηγορία και έτσι όποιος

ενδιαφερόμενος θα μπορεί

να αναλάβει μια ομάδα στην

Β Εθνική.

Επίσης με την αναστολή λει-

τουργίας του Συλλόγου

παύει η λειτουργία τόσο των

αγωνιστικών τμημάτων

αλλά και των Ακαδημιών του

Συλλόγου.

ΆκαρπηΆκαρπη καικαι ηη τρίτητρίτη ΓΓ..ΣΣ. . καικαι

οδεύει προς αναστολή οδεύει προς αναστολή 

λειτουργίας ο Γ.Σ. Φαρσάλωνλειτουργίας ο Γ.Σ. Φαρσάλων



Σ
υνεχίζονται οι

εγγραφές για το 16ο

Πρωτάθλημα 5Χ5 που

διοργανώνει ο ΟΠΑΚΠΑ

Δήμου Φαρσάλων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από

την Τετάρτη 24 Ιουνίου και το

πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε

τρία γκρουπ.

• 1ο γκρούπ (Παίδων) παιδιά

που γεννήθηκαν από το

2007 και μετά

• 2ο γκρούπ (Εφήβων) έφη-

βοι που γεννήθηκαν από το

2003 – 2006

• 3ο γκρούπ (Ανδρών) γεννη-

θέντες μέχρι και το 2002

Δηλώσεις συμμετοχής στα

γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ. (Δημαρχείο – 2ος όρο-

φος), από την Τετάρτη 24-6-

2020.

Υπεύθυνος υπάλληλος:

Βάιος Γακόπουλος, τηλέφω-

νο 2491350142 - ηλεκτρονι-

κά στο επίσημο email του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ:

opakpadf@dimosfarsalon.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα

υποβληθούν από τους αρχη-

γούς των ομάδων (κάθε

ομάδα μπορεί να αποτελείται

από 7 έως 12 άτομα, με

δικαίωμα συμμετοχής έως 10

ποδοσφαιριστές σε κάθε

αγώνα).

Λόγω των αυξημένων

μέτρων κατά του Covid – 19

από την κάθε ομάδα θα πρέ-

πει να προσέρχεται ένα

άτομο είτε ο αρχηγός είτε

κάποιος εκπρόσωπος με όλα

τα απαραίτητα έγγραφα για

την δήλωση συμμετοχής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

• Ιατρική βεβαίωση ή φωτοα-

ντίγραφο αθλητικού δελτίου

(για κάθε αγωνιζόμενο)

• Για τους αγωνιζόμενους

κάτω των 18 ετών: α)

Πιστοποιητικό γέννησης και

β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα

για την συμμετοχή του παιδι-

ού του στο πρωτάθλημα 5×5.

Η ημερομηνία έναρξης του

πρωταθλήματος καθώς και η

ημερομηνία της κληρώσεως

θα ανακοινωθούν τις επόμε-

νες ημέρες σε νέο Δελτίο

Τύπου.

Στο τουρνουά θα εφαρμο-

στούν όλα τα Υγειονομικά

Πρωτόκολλα που επιβάλλουν

οι αρμόδιες αρχές σε αθλητι-

κή εκδήλωση ανοικτού

χώρου.
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