
Έτοιμες οιΈτοιμες οι

παρεμβάσεις στονπαρεμβάσεις στον

πολύπαθο δρόμο πολύπαθο δρόμο 
Παραδόθηκε σε κυκλοφορία το
κομμάτι της Επιλέκτου σε χρόνο
εξπρές - Έτοιμος και ο κυκλικός
κόμβος στην είσοδο των
Φαρσάλων

Πρόβλημα Πρόβλημα παραμένει ηπαραμένει η

διέλευση βαρέων οχημάτων διέλευση βαρέων οχημάτων 

Το βιογραφικό του Το βιογραφικό του γνωστούγνωστού

Νομικού Νομικού ΓΓεωργίου εωργίου ΑποστολάκηΑποστολάκη

Αντιπρόεδρος του ΑρείουΑντιπρόεδρος του Αρείου

Πάγου από την Ερέτρια!!!Πάγου από την Ερέτρια!!!

CMYK

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 973 Τιμή: 0,60 ευρώ

Στον “αέρα” το ΙστορικόΣτον “αέρα” το Ιστορικό

Παζάρι των ΦαρσάλωνΠαζάρι των Φαρσάλων
Προς ματαίωση
οδεύει ένας 
σημαντικότατος
ιστορικός θεσμός
της Επαρχίας

Τι εισηγήθηκε η
Δημοτική Αρχή-
Πότε αναμένεται η 
τελική απόφαση

Οι επιπτώσεις
που δεδομένα θα
υπάρξουν σε
πολυεπίπεδα
μέτωπα
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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 8/7/2020 
Ηλιοφάνεια 16/29c

Τρίτη 7/7/2020
Τοπικές Καταιγίδες 18/31c

Πέμπτη 9/7/2020
Ηλιοφάνεια 16/30c

Παρασκευή 10/7/2020
Ηλιοφάνεια 16/31c

Σαββάτο 11/7/2020
Τοπικές Καταιγίδες 17/32c

Κυριακή 12/7/2020 
Τοπικές Καταιγίδες 18/34c

Δευτέρα 13/7/2020
Ηλιοφάνεια 19/33c

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

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται  ότι

σύμφωνα με το άρθρο 15

του νόμου 4177/2013, οι

θερινές εκπτώσεις έτους

2020 θα ξεκινήσουν την

Δευτέρα, 13 Ιουλίου και

θα ολοκληρωθούν την

Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη

διενέργεια των εκπτώσεων,

εκτός από την αναγραφή

της παλαιάς και της νέας

μειωμένης τιμής των αγα-

θών και υπηρεσιών που

πωλούνται με έκπτωση,

επιτρέπεται και η αναγραφή

και εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-

νη τιμή σε περισσότερα

από το 60% του συνόλου

των πωλούμενων ειδών, η

επίδειξη του παρεχόμενου

ποσοστού έκπτωσης επι-

βάλλεται, οπότε θα πρέπει

να αναγράφεται στην προ-

θήκη του καταστήματος και

σε οποιαδήποτε άλλη εμπο-

ρική επικοινωνία, ενώ στην

περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά

έκπτωσης ανά κατηγορίες

προϊόντων, θα πρέπει να

αναγράφεται το εύρος του

παρεχόμενου ποσοστού

(«από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση

θα αναγράφεται ότι οι

εκπτώσεις αφορούν επιλεγ-

μένα είδη με αναφορά στο

αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο

υπολογίζεται και προβάλλε-

ται η μειωμένη τιμή, πρέπει

να ανταποκρίνεται στην

αλήθεια και να είναι ακρι-

βής. Οι καταστηματάρχες

θα πρέπει, σε περίπτωση

ελέγχου, να είναι σε θέση

να αποδείξουν, ότι η παλαιά

τιμή πώλησης που αναγρά-

φεται στην πινακίδα, αντα-

ποκρίνεται στην πραγματι-

κότητα.

Κατά την διενέργεια των

τακτικών εκπτώσεων απαι-

τείται ιδιαίτερη προσοχή,

καθώς σύμφωνα με το

ισχύον πλαίσιο της παρ. 1

άρθρου 3 της Υπουργικής

Απόφασης 56885/10-11-

2014 «κατά τη διενέργεια

εκπτώσεων, εκτός από την

αναγραφή της παλαιάς και

της νέας μειωμένης τιμής

των αγαθών και υπηρεσιών

που πωλούνται με έκπτω-

ση, επιτρέπεται και η ανα-

γραφή και εμπορική επικοι-

νωνία ποσοστού έκπτω-

σης».  Στην πράξη αυτό

σημαίνει ότι η αναγραφή

παλιάς και νέας τιμής είναι

επιβεβλημένες, ενώ

συμπληρωματικά δίνεται η

δυνατότητα αναγραφής

ποσοστού έκπτωσης.  Έχει

παρατηρηθεί ότι υπάρχουν

μέλη μας, που καλοπροαί-

ρετα και στην προσπάθειά

τους να αποφύγουν τον

σχετικό φόρτο εργασίας,

δεν αναγράφουν στα υπό

έκπτωση προϊόντα διπλές

τιμές αλλά καταφεύγουν

στην χρήση γενικευμένου

ποσοστού μείωσης.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι,

η συγκεκριμένη πρακτική

είναι παράνομη και επισύ-

ρει αυστηρές κυρώσεις.

Επιβάλλεται λοιπόν προσο-

χή από τους καταστηματάρ-

χες, ώστε να αναγράφουν

πρώτα απ’ όλα την παλιά

και νέα τιμή των προϊόντων

και κατόπιν γενικευμένο

ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν.

4177/2013, σε όσους παρα-

βαίνουν τις διατάξεις περί

εκπτώσεων επιβάλλεται

πρόστιμο ποσού ίσου με το

0,5% του ετήσιου κύκλου

εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ.  Σε περί-

πτωση που επιβληθεί για

δεύτερη φορά πρόστιμο για

την ίδια παράβαση μέσα σε

διάστημα πέντε (5) ετών, το

πρόστιμο αυξάνεται στο 3%

του ετήσιου κύκλου εργα-

σιών της συγκεκριμένης

επιχείρησης. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι,

σύμφωνα με την παρ. 1

άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα

καταστήματα μπορούν να

ανοίξουν προαιρετικά την

πρώτη Κυριακή κατά την

έναρξη της χρονικής περιό-

δου των εκπτώσεων, ήτοι

την Κυριακή, 19 Ιουλίου

2020.  Υπενθυμίζεται ότι το

πλαίσιο ωραρίου για την

ανωτέρω Κυριακή καθορίζε-

ται από ώρα 11:00 έως

ώρα 20:00. 

Σε ότι αφορά τις συνθήκες

λειτουργίας των καταστημά-

των, αυτές ορίζονται συνε-

χώς με Υπουργικές

Αποφάσεις (τελευταία

Απόφαση η Δ1α/ΓΠ.οικ.

40381/27-6-2020 - ΦΕΚ

2601Β΄), που καθορίζουν

ρητά τους περιορισμούς και

τους κανόνες τήρησης των

αποστάσεων.  Ειδικά σε ότι

αφορά τις υποχρεώσεις των

εμπορικών επιχειρήσεων,

αυτές δεν αλλάζουν μεν, τις

υπενθυμίζουμε όμως για

την αποφυγή λαθών, που

μπορεί να οδηγήσουν σε

μεγάλα και αδικαιολόγητα

πρόστιμα, τα οποία καμία

επιχείρηση δεν χρειάζεται

αυτήν την εποχή.

Ξεκινούν οι Τακτικές Θερινές Εκπτώσεις έτους 2020 -Ξεκινούν οι Τακτικές Θερινές Εκπτώσεις έτους 2020 -

Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Επαρχίας ΦαρσάλωνΕνημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων



Ε
γκρίθηκε από την

Οικονομική

Επιτροπή της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

το νέο Πρόγραμμα

Γεωργικών

Προειδοποιήσεων

Ολοκληρωμένης

Φυτοπροστασίας έτους

2020 για την Π.Ε.

Λάρισας.

Λόγω της καθυστερημένης

έγκρισης από το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης, εξαι-

τίας και των ειδικών συνθη-

κών του κορωνοϊού, το

Πρόγραμμα προστασίας

της βαμβακοκαλλιέργειας

εγκρίθηκε από την

Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Θεσσαλίας με

τη διαδικασία της εκτός

ημερησίας διάταξης, ώστε

να εφαρμοσθεί άμεσα με

την έκδοση των σχετικών

γεωργικών προειδοποιήσε-

ων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται

με κύριο σκοπό την αύξηση

της παραγωγής ποιοτικού

βαμβακιού, σε συνδυασμό

με τη μείωση των εισροών,

τον σεβασμό προς το περι-

βάλλον και την υγεία των

κατοίκων της υπαίθρου.

Στην Π.Ε. Λάρισας καλλιερ-

γούνται 322.244 στρ βαμ-

βακιού περίπου, που αντι-

στοιχεί στο 11% της συνολι-

κής έκτασης βαμβακιού της

χώρας, ενώ δραστηριοποι-

ούνται 4.503 βαμβακοπα-

ραγωγοί (10% του συνόλου

της χώρας). Η μεγάλη οικο-

νομική σημασία της βαμβα-

κοκαλλιέργειας και οι ολοέ-

να αυξανόμενες περιβαλλο-

ντικές απαιτήσεις και οι

σχετικοί περιορισμοί που

τίθενται σε Ευρωπαϊκό επί-

πεδο για τη χρήση φυτο-

προστατευτικών προϊό-

ντων, καθιστούν επιτακτική

την ανάγκη για έγκαιρη ενη-

μέρωση των βαμβακοπαρα-

γωγών, καθώς και την ανά-

γκη για στοχευμένη και

αποτελεσματική φυτοπρο-

στασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η

Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε.

Λάρισας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας κάθε χρόνο

εφαρμόζει συστήματα

παρακολούθησης των

κυριότερων εχθρών του

βαμβακιού, όπως είναι το

πράσινο και ρόδινο σκου-

λήκι, επιτυγχάνοντας τους

στόχους με τη μικρότερη

δυνατή χρήση γεωργικών

φαρμάκων, εξοικονομώντας

οικονομικούς πόρους και

διασφαλίζοντας ένα ικανο-

ποιητικό αγροτικό εισόδημα

στους βαμβακοπαραγω-

γούς.
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Εγκρίθηκε και ξεκινά άμεσα από την ΠεριφέρειαΕγκρίθηκε και ξεκινά άμεσα από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας το πρόγραμμα προστασίας τηςΘεσσαλίας το πρόγραμμα προστασίας της

βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Λάρισαςβαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Λάρισας



Τ
ην περασμένη

Τετάρτη, 1 Ιουλίου,

πραγματοποιήθηκε

στο Δημαρχείο

Φαρσάλων σύσκεψη σε

επίπεδο αρχηγών

Δημοτικών παρατάξεων

με πρωτοβουλία του

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου και

αντικείμενο το παζάρι των

Φαρσάλων.

Στη σύσκεψη αποτυπώθηκε

με έντονο τρόπο ο προβλη-

ματισμός για το αν θα πρέ-

πει να διεξαχθεί το φετινό

παζάρι, δεδομένης της ιδιαί-

τερης συγκυρίας λόγω του

κορωνοϊού.

Από την πλευρά του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου μεταφέ-

ροντας τα δεδομένα που

προκύπτουν από την διαρ-

κή αξιολόγηση της κατάστα-

σης κυρίως σε υγειονομικό

επίπεδο, αλλά και τους

φόβους για ενδεχόμενη

ανάκαμψη της πανδημίας

τους επόμενους μήνες,

τάχθηκε υπέρ της άποψης

να μην διεξαχθεί η φετινή

εμποροπανήγυρη.

Όπως χαρακτηριστικά εξή-

γησε ο κ. Εσκίογλου «το

παζάρι των Φαρσάλων είναι

ένας θεσμός αιώνων, αλλά

νομίζω πως βρισκόμαστε

μπροστά σε ένα δίλημμα

που δε χωρά δεύτερες σκέ-

ψεις: Αν δηλαδή θα επιμεί-

νουμε στα μέτρα προφύλα-

ξης της δημόσιας υγείας,

των ζωών των συνδημοτών

μας, ή αν θα γίνει η εμπο-

ροπανήγυρη. Η πανδημία

είναι μεν σε ύφεση αυτή τη

στιγμή, επιβάλλεται όμως η

εγρήγορση και η ενδεχόμε-

νη λήψη μέτρων έναντι του

κορωνοϊού. Ήδη εξάλλου,

σε πολλές περιοχές της

χώρας, έχουν παρθεί απο-

φάσεις για ματαίωση αντί-

στοιχων ιστορικών

θεσμών».

Με την παραπάνω τοποθέ-

τηση του Δημάρχου συμ-

φώνησε το σύνολο των

παρευρισκόμενων οι οποίοι

εξέφρασαν τις απόψεις

τους προς την ίδια κατεύ-

θυνση.

Σε κάθε περίπτωση όμως η

τελική απόφαση θα ληφθεί

στην επόμενη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων, όταν και θα

συζητηθεί εκτενέστερα το

ζήτημα

Τ
ις πέντε κενές θέσεις

των αντιπροέδρων

του Αρείου Πάγου

κάλυψε το υπουργικό

συμβούλιο, μετά την

πλήρωση των θέσεων των

προέδρων του Συμβουλίου

της Επικρατείας και του

Αρείου Πάγου από τις

κυρίες Μαίρη Σαρπ και

Αγγελική Αλειφεροπούλου.

Οι πέντε νέοι αντιπρόεδροι

του Αρείου Πάγου είναι οι

Γεώργιος Αποστολάκης,

Μαρία Γεωργίου, Αρτεμισία

Παναγιώτου, Γεώργιος

Χοϊμές και Μαρία Νικολακέα.

Ο Γεώργιος Αποστολάκης,

γεννήθηκε το 1954 στην

Ερέτρεια Φαρσάλων.

Αποφοίτησε από το

Γυμνάσιο Φαρσάλων το 1972

ενώ κατάφερε 4 χρόνια αργό-

τερα να αποφοιτήσει και από

τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το

1976. Διετέλεσε δικηγόρος

Θεσσαλονίκης μέχρι το 1983

που διορίσθηκε δικαστής της

πολιτικής και ποινικής

Δικαιοσύνης.

Το 2013 ήταν πρόεδρος του

τριμελούς εφετείου

Κακουργημάτων που καταδί-

κασε πρωτοδίκως σε ισόβια

τον πρώην δήμαρχο

Θεσσαλονίκης, Βασίλη

Παπαγεωργόπουλο και τους

συνεργάτες του.

Κατάφερε να μαγνητίσει το

ενδιαφέρον όλων όσοι παρα-

κολούθησαν την πολύμηνη

διαδικασία, συνδυάζοντας

την άρτια νομική του κατάρτι-

ση με απλή γλώσσα αλλά και

αρκετές «ατάκες» κατά τη

διάρκεια της δίκης που απα-

σχόλησε το πανελλήνιο.

Ασχολείται συστηματικά με το

Εκκλησιαστικό Δίκαιο και

έχουν εκδοθεί περί τους δέκα

τόμους με έργα του στο επι-

στημονικό αυτό αντικείμενο.

Διορίστηκε: 1) Πάρεδρος

Πρωτοδικείου Αθηνών στις

22-6-1983 και 2) Πρωτοδίκης

στις 16-2-1985.

Προαγωγές:

στον βαθμό του Προέδρου

Πρωτοδικών στις 11-3-1998,

στον βαθμό του Εφέτη στις

1-8-2003,

στον βαθμό του Προέδρου

Εφετών στις 10-9-2012 και

στον βαθμό του Αρεοπαγίτη

στις 11-8-2016.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Να μην διεξαχθεί το φετινό παζάρι προτείνει ηΝα μην διεξαχθεί το φετινό παζάρι προτείνει η

Δημοτική ΑρχήΔημοτική Αρχή

ΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΥΠ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 

για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “Δημητριακή Α.Ε.”

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6981088747 - 6948423151

Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου από τηνΑντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου από την

Ερέτρια Φαρσάλων!!!Ερέτρια Φαρσάλων!!!



Ο
λοκληρώνεται και

παραδίνεται  σε

κυκλοφορία τις

επόμενες ημέρες  ο

κυκλικός κόμβος που

κατασκευάζει η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

στην είσοδο της πόλης

των Φαρσάλων.

Το έργο που αλλάζει την

εικόνα και την κυκλοφορια-

κή ροή στη συμβολή του

περιφερειακού δακτυλίου

των Φαρσάλων με την εθνι-

κή οδό Λάρισας – Λαμίας,

στο ύψος του  Δημοτικού

Σταδίου, επισκέφτηκε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός, αφού

νωρίτερα έδωσε σε κυκλο-

φορία το πλήρως ανακατα-

σκευασμένο  τμήμα του

δρόμου σε μήκος 6 περί-

που χλμ. από το ύψος των

Χαλκιάδων μέχρι τη δια-

σταύρωση με την παλιά

σιδηροδρομική γραμμή.

«Οι κυκλικοί κόμβοι που

μελετά, χρηματοδοτεί  και

κατασκευάζει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας αναβαθμίζουν

το αστικό περιβάλλον και

ενισχύουν την οδική ασφά-

λεια. Αλλάζει η εικόνα στην

είσοδο των Φαρσάλων. Η

αυτορρύθμιση έχει αποδει-

χθεί ότι οδηγεί σε καλύτερη,

πιο ομαλή κυκλοφοριακή

ροή. Παράλληλα οι κυκλικοί

κόμβοι φέρνουν περιβαλλο-

ντική ελάφρυνση μειώνο-

ντας στο ελάχιστο τις εκπο-

μπές καυσαερίων και τον

κυκλοφοριακό θόρυβο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Ο κυκλικός

κόμβος στην είσοδο των

Φαρσάλων είναι επιπλέον

έργο αντιπλημμυρικό, αφού

καθαρίσαμε το ρέμα που

περνούσε  έξω από την

πόλη και έχουμε προβλέ-

ψει, στο νέο δρόμο να

δώσουμε υπόγεια διέξοδο

στα νερά. Το έργο ηλεκτρο-

φωτίζεται σε όλο το μήκος

του και με το παράπλευρο

οδικό δίκτυο που κατασκευ-

άσαμε, τακτοποιούνται οι

παράπλευρες ιδιοκτησίες,

αποκτώντας πλέον ασφαλή

πρόσβαση στην οδό» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο είναι συνολικού

προϋπολογισμού 3.500.000

ευρώ, χρηματοδοτείται το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

και περιλαμβάνει  δεύτερο

κυκλικό κόμβο στην

Λάρισα, στη διασταύρωση

του περιφερειακού δακτυλί-

ου με την οδό Φαρσάλων,

όπου τα έργα εξελίσσονται.

Στοιχεία έργου

Η διαμόρφωση του κυκλι-

κού κόμβου στην είσοδο

της πόλης των Φαρσάλων

αποτελείται από:

-Την κεντρική νησίδα (συνο-

λικής διαμέτρου d=22.00m),

που είναι η διαμορφωμένη

περιοχή στο κέντρο του

κυκλικού κόμβου, γύρω

από την οποία γίνεται η

κυκλοφορία.

-Το βατό κράσπεδο (apron

area) συνολικού πλάτους

μετά των κρασπεδόρειθρων

2,50μ.

-Το πλάτος του κυκλικού

δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό

οδόστρωμα έχει πλάτος

b=10,0m όπως προκύπτει

βάσει των γερμανικών

κανονισμών και περιλαμβά-

νει δύο λωρίδες κυκλοφο-

ρίας από 5,00μ έκαστη.

-Την εξωτερική διάμετρο

του εγγεγραμμένου κύκλου.

Έχει τιμή D=48.00m.

Μετράται από το εξωτερικό

άκρο του κυκλικού κόμβου

και αποτελεί το απαραίτητο

μέτρο για να περιγραφεί το

μέγεθος του κυκλικού κόμ-

βου.

-Η αποχέτευση των

ομβρίων από το κατάστρω-

μα της οδού γίνεται με

ελεύθερη ροή στο έρεισμά

της και κατόπιν στους υφι-

στάμενους αποδέκτες

παραπλεύρως της οδού.

Προβλέπεται η τοποθέτηση

οριζόντιας και κατακόρυφης

μόνιμης σήμανσης και στη-

θαίων ασφαλείας. Στο έργο

θα γίνει εγκατάσταση ηλε-

κτροφωτισμού σε όλο το

μήκος του, με  φωτιστικά

σώματα τελευταίας τεχνο-

λογίας τύπου LED.
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Έτοιμος ο κυκλικός κόμβος στην είσοδοΈτοιμος ο κυκλικός κόμβος στην είσοδο

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων



Ε
νημερώνουμε

όλους τους

υποψήφιους

ενδιαφερόμενους ότι  το

IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας

υπόψη την υπ΄ αριθμ.

7026/441/26.06.2020

Απόφαση του Δ.Σ.

ανακοινώνει την

παράταση της

προθεσμίας υποβολής

ηλεκτρονικών αιτήσεων

και φακέλου αίτησης και

δικαιολογητικών και την

τροποποίηση στα

αντίστοιχα πεδία της με

Α.Π.

660/4/16980/10.06.2020

Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για

σύναψη σύμβασης έργου

για θέσεις εκπαιδευτών

ενηλίκων στα Κέντρα Διά

Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),

στο πλαίσιο της Πράξης

με τίτλο: «Κέντρα Διά

Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

– Νέα Φάση»,  με κωδικό

ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ.

6998/439/11-06-2020

Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ):

Νέα καταληκτική ημερομη-

νία Υποβολής

Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:

έως και 06/07/2020 (ώρα

11:00 π.μ.)

Νέα καταληκτική ημερομη-

νία Υποβολής Φακέλου

Αίτησης και

Δικαιολογητικών: έως και

10/07/2020

Η αίτηση υποβάλλεται ηλε-

κτρονικά στη διεύθυνση

http://mis.inedivim.gr

Αιτήσεις που δεν υποβάλ-

λονται με την ανωτέρω

(ηλεκτρονική) μορφή και

αποστέλλονται ταχυδρομι-

κά, με e-mail ή fax, δεν

γίνονται δεκτές και απορρί-

πτονται.

Οι υποψήφιοι θα αποστεί-

λουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ταχυδρομικά ή με ταχυμετα-

φορές τα δικαιολογητικά

τους εντός σφραγισμένου

φακέλου διάστασης Α4 έως

και τις 10/07/2020 στη διεύ-

θυνση :  Ίδρυμα Νεολαίας

και Διά Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα  (Κεντρική

Γραμματεία – 2ος Όροφος),

με υποχρεωτικά συμπλη-

ρωμένα τα στοιχεία που

ορίζονται στη σχετική

Πρόσκληση.

Φάκελοι δικαιολογητικών

που θα κατατεθούν ιδιοχεί-

ρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Ως τελική ημερομηνία

λήψης κατά την αποστολή

των φακέλων λογίζεται από

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομη-

νία που φέρει ο φάκελος

αποστολής. Μετά το πέρας

της ως άνω ημερομηνίας οι

αιτήσεις θεωρούνται εκπρό-

θεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με την

Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος και τους

όρους της θα παρέχονται

στα τηλέφωνα: 213-131-

4657, 213-131-4620, 213-

131-4528, 213-131-4526,

213-131-4638, 213-131-

4648, 213-131-4644, 213-

131-4639, 213-131-4645,

213-131-4534, 213-131-

4640  κατά τις ώρες 10:00

έως 13:00.

Πληροφορίες σχετικά με την

τεχνική υποστήριξη για την

ηλεκτρονική πλατφόρμα

των αιτήσεων θα παρέχο-

νται στο τηλέφωνο 213-

131-4633 κατά τις ώρες

10:00 έως 13:00.

Τ
α αποτελέσματα

Πανελληνίων 2020

οριστικά θα

ανακοινωθούν στις 10

Ιουλίου στον ιστότοπο

του Υπουργείου Παιδείας

για τις πανελλήνιες 2020.

Η εφαρμογή

results.it.minedu.gov.gr του

Υπουργείου Παιδείας θα

επαναλειτουργήσει όταν

ανακοινωθούν  οι βαθμολο-

γίες των υποψηφίων των

Πανελληνίων 2020.

Σύμφωνα με σχετικές εγκυ-

κλίους του Υπουργείου

Παιδείας Φ251/85965/Α5/3-

7-2020 για τα ΓΕΛ και

Φ.152/85968/Α5/3-7-2020

για τα ΕΠΑΛ η ανακοίνωση

της βαθμολογίας των

πανελλαδικών εξετάσεων

των ΓΕΛ θα γίνει την

Παρασκευή 10-7-2020,

ημέρα κατά την οποία θα

λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ.

Η ανακοίνωση της βαθμο-

λογίας των πανελλαδικών

εξετάσεων των ΕΠΑΛ θα

γίνει την Παρασκευή 10-7-

2020, ημέρα κατά την

οποία θα λειτουργήσουν

όλα τα ΕΠΑΛ.

Οι καταστάσεις βαθμολο-

γιών κατά την ανάρτησή

τους στις σχολικές μονάδες

δεν θα αναγράφουν τα ονο-

μαστικά στοιχεία, αλλά

μόνο τους κωδικούς των

υποψηφίων και τους βαθ-

μούς τους.

Οι υποψήφιοι για να απο-

κτήσουν πρόσβαση στα

αποτελέσματα θα πρέπει

να πληκτρολογήσουν τον

οκταψήφιο κωδικό τους και

τους τέσσερις αρχικούς

χαρακτήρες από το επώνυ-

μο, το όνομα, το πατρώνυ-

μο και το μητρώνυμο τους

με κεφαλαίους ελληνικούς

χαρακτήρες. 

Το 2019 οι βαθμοί των

πανελλαδικών είχαν ανακοι-

νωθεί στις 28 Ιουνίου 2019

ενώ πρόπερσι στις 29

Ιουνίου 2018 και το 2017

στις 30 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Παιδείας στις

ανωτέρω σχετικές εγκυκλί-

ους, εφιστά ιδιαίτερα την

προσοχή των Διευθυντών

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

και των Διευθυντών

Σχολικών Μονάδων ώστε

να μην κοινοποιηθούν με

οποιονδήποτε τρόπο τα

αποτελέσματα πριν από την

επίσημη ανακοίνωσή τους,

η οποία θα γίνει την

Παρασκευή 10-7-2020,

μετά τις 13.00 μ.μ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- 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)

Παρατείνεται ο χρόνος αιτήσεων στο Κέντρο Δια ΒίουΠαρατείνεται ο χρόνος αιτήσεων στο Κέντρο Δια Βίου

Μάθησης του Δήμου ΦαρσάλωνΜάθησης του Δήμου Φαρσάλων

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2020 – ΠότεΑποτελέσματα Πανελληνίων 2020 – Πότε

θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίεςθα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες



Τ
α Φάρσαλα και
συγκεκρίμενα τον
Αγροτικό

Συνεταιρισμό «Ενιπέα»
στο Ευύδριο Φαρσάλων,
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Π.
Μαρινάκης.
Εκεί συνομίλησε με τους
παραγωγούς των αγροτι-
κών προϊόντων και των
γεωργικών ειδών για τις
μεθόδους αναβάθμισης της
τοπικής παραγωγής και την
ανάδειξη των προϊόντων με
στόχο την ενίσχυση της
εθνικής αλλά και τοπικής
οικονομίας στο νομό
Λάρισας.
Στην συνέχεια  δέχτηκε με
χαρά προϊόντα προϊόντα
του συνεταιρισμού (όσπρια)
από τον πρόεδρο Θανάση
Καραίσκο.
Το καλάθι συμπλήρωνε επί-
σης και ένα κουτί χαλβά
Φαρσάλων, ώστε να έχει

γλυκιά ανάμνηση από τα
Φάρσαλα. Τον συνόδευαν
στελέχη της ΟΝΝΕΔ

Λάρισας και της ΔΗΜΤΟ
Φαρσάλων από τον ν.
Λάρισας, ενώ στη συνάντη-

ση το παρών έδωσε και ο
πρόεδρος της κοινότητας
Ν. Γούσιος.

Α
γροτικούς

συνεταιρισμούς

της επαρχίας

Φαρσάλων και το

δήμαρχο της πόλης

επισκέφθηκε κλιμάκιο του

Αγροτικού Τμήματος της

Νομαρχιακής Επιτροπής

Λάρισας  του ΣΥΡΙΖΑ

Προοδευτική Συμμαχία,

στο πλαίσιο της

ενημερωτικής καμπάνιας,

που συνεχίζεται με

αμείωτους ρυθμούς, για

το προτεινόμενο

εμπροσθοβαρές

πρόγραμμα του κόμματος

για τους αγρότες και τον

αγροτικό τομέα «Μένουμε

Όρθιοι ΙΙ».

Πιο συγκεκριμένα, το κλιμά-

κιο του ΣΥΡΙΖΑ

Προοδευτική Συμμαχία,

αποτελούμενο από τον

υπεύθυνο του Αγροτικού

Τμήματος της Ν.Ε. Λάρισας

Χρήστο Παπαδημητρίου, τα

μέλη Βασίλη Μίγα, Βαγγέλη

Δημητρακόπουλο, καθώς

και το δημοσιογράφο

Χρήστο Αθανασιάδη, επι-

σκέφθηκε διαδοχικά:

τον Αγροτικό Συνεταιρισμό

Βασιλή Φαρσάλων, με τον

πρόεδρο του συν/σμού

Φώτη Τριανταφυλλόπουλο,

τον αντιπρόεδρο Δημήτρη

Παπαδόπουλο, τον

Γραμματέα Κώστα

Γκουντρουμάνη και τον

πρόεδρο της Ομάδας

Παραγωγών Βάμβακος

Γιώργο Νικολόπουλο

* τον Αγροτικό Συνεταιρισμό

«Ενιπέας» Φαρσάλων, με

τον πρόεδρο Αθανάσιο

Καραϊσκο, τον αντιπρόεδρο

Νίκο Γούσιο, τον ταμία

Κώστα Ζάντζα και τον γεω-

πόνο Βαγγέλη Κατσούλη

τον Αγροτικό Συνεταιρισμό

«Φαρσάλων Γη», με την

πρόεδρο Ματούλα Αϋφαντή

και τα μέλη, Δήμο

Γουδουλακη, Νίκο

Δημητρακόπουλο και

Γιώργο Αρσενόπουλο

το δημαρχείο Φαρσάλων,

με τον δήμαρχο Μάκη

Εσκίογλου

την Ομάδα Παραγωγών

Βάμβακος «Cotton

Farsala», με τον πρόεδρο

Θόδωρο Βουλγαρέτσο

Κατά τη διάρκεια των συνα-

ντήσεων, τα μέλη του κλι-

μακίου, κατέθεσαν τις

θέσεις και τις απόψεις του

κόμματος για την αναγκαιό-

τητα διαμόρφωσης ενός

νέου παραγωγικού μοντέ-

λου ανάπτυξης στον αγροτι-

κό τομέα, ο οποίος δυστυ-

χώς παραμένει «αόρατος»

για το ΥΠΑΑΤ και την

κυβέρνηση της Ν.Δ. και επι-

σήμαναν ότι μετά την υγειο-

νομική κρίση, σε επίπεδο

οικονομικής στήριξης, δεν

υπάρχει καμία ουσιαστική

μέριμνα για γεωργούς, κτη-

νοτρόφους, αλιείς, πλην

ελαχίστων περιπτώσεων, κι

όταν αυτή υπάρχει γίνεται

με υπέρμετρη και αδικαιο-

λόγητη καθυστέρηση, ενώ

δε για το κόστος παραγω-

γής, όχι μόνο δεν υπάρχει

μέριμνα αλλά αντιθέτως

αύξηση, όπως στα τιμολό-

για της ΔΕΗ και τα ασφάλι-

στρα του ΕΛΓΑ. 

Όπως επισήμαναν τα μέλη

του κλιμακίου, το Εισόδημα

Έκτακτης Ανάγκης, που

προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για

όλους τους αγρότες, βάση

εισοδηματικών κριτηρίων,

μπορεί να αποτελέσει το

δίχτυ ασφαλείας για την

επιβίωση των παραγωγών,

ενώ στα μέτρα στήριξης του

εισοδήματος των αγροτών,

συμπεριλαμβάνονται, μετα-

ξύ των άλλων και τα παρα-

κάτω: 

Στήριξη των κτηνοτρόφων

για απώλεια εισοδήματος

λόγω χαμηλών τιμών

πώλησης (αμνοερίφια και

λοιπή ζωική παραγωγή)

σύνολο 80 εκ.

Ειδική ενίσχυση ελαιοκαλ-

λιέργειας λόγω πτώσης

ζήτησης και τιμών ύψους

120 εκ. (πρόβλημα που

προηγείται της πανδημίας) 

Ειδικό σχέδιο απόσταξης

οίνου με ενίσχυση ύψους

30 εκατ. ευρώ 

Μείωση των εισφορών

ΕΛΓΑ για την τρέχουσα καλ-

λιεργητική περίοδο κατά

20% με κάλυψη του κενού

από εθνικούς πόρους,

ύψους 35 εκατ.

Το Κράτος ως αγοραστής

«ύστατης καταφυγής» για

την απορρόφηση παραγω-

γής πληττόμενων κλάδων

Ειδικό πρόγραμμα απορρό-

φησης παραγόμενων προϊ-

όντων ύψους 30 εκατ. ευρώ

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών

προγραμμάτων και τροπο-

ποιήσεις στο Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020

Άμεση ενεργοποίηση ευρω-

παϊκού προγράμματος

«Φρούτα & Γάλα στα σχο-

λεία» ύψους 4.8 εκ. περί-

που για το 2020 

Ενίσχυση ρευστότητας

μέσω Χρηματοδοτικών

Εργαλείων

Το επόμενο χρονικό διάστη-

μα, τα μέλη του Αγροτικού

Τμήματος της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑ-

ΧΙΑ, θα συνεχίσουν τις επι-

σκέψεις σε αγροτικούς

φορείς και δήμους του

νομού Λάρισας.
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Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να «ΜείνουνΠροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να «Μείνουν

Όρθιοι» οι αγρότεςΌρθιοι» οι αγρότες

Τ
ον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου

επισκέφθηκε,

αντιπροσωπεία της

γραμματείας αγροτικού

της νομαρχιακής

επιτροπής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ, απαρτιζόμενη

από τους κ.κ. Χρήστο

Παπαδημητρίου,

υπεύθυνο Αγροτικού

Τμήματος ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ –

Προοδευτική Συμμαχία,

Βαγγέλη

Δημητρακόπουλο, μέλος

του τμήματος, Βασίλη

Μίγα, μέλος Αγροτικού

Τμήματος και Χρήστο

Αθανασιάδη,

δημοσιογράφο.

Ο υπεύθυνος Αγροτικού κ.

Παπαδημητρίου ανέπτυξε

τις θέσεις του κόμματος για

τον πρωτογενή τομέα, ενώ

από την πλευρά του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων έθεσε

σειρά ζητημάτων που πρέ-

πει να αντιμετωπιστούν

προκειμένου να ενδυναμω-

θεί η αγροτική οικονομία

στην επαρχία, εστιάζοντας

κυρίως σε έργα υποδομής,

οδικά και αρδευτικά.

Ακολούθησε μία γενικότερη

συζήτηση πάνω στο αντικεί-

μενο.

Επίσκεψη της γραμμαΕπίσκεψη της γραμμα--

τείας Αγροτικού τουτείας Αγροτικού του

ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας στονΣΥΡΙΖΑ Λάρισας στον

Δήμαρχο ΦαρσάλωνΔήμαρχο Φαρσάλων

Στο συνεταιρισμό «Ενιπέα» ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔΣτο συνεταιρισμό «Ενιπέα» ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ



Μ
ε χαλαρή

διάθεση

επισιτιστές των

Φαρσάλων και ειδικότερα

της πλατείας Λαού

συναντήθηκαν το

απόγευμα της Δευτέρας

και συζήτησαν για την

λήψη μέτρων κατά του

κορονοϊού που θα πρέπει

να εφαρμόζονται από τις

επιχειρήσεις τους.

Συγκεκριμένα στην συζήτη-

ση τέθηκαν επί τάπητος

ζητήματα μείζονος σημα-

σίας για την περίοδο του

καλοκαιριού, όπως π.χ. η

παράταση στο ωράριο μου-

σικής, τον τρόπο λειτουρ-

γίας των καταστημάτων

μετά το πέρας της πανδη-

μίας, την συζήτηση για τον

τρόπο λειτουργίας μετά και

την απόφαση για μερικό

κλείσιμο της οδού Λαμίας

και άλλα ζητήματα που

απασχολούν τον κλάδο της

διασκέδασης στα Φάρσαλα,

δίνοντας το μήνυμα ότι θα

πορευτούν ενωμένοι για το

καλύτερο της πόλης.

Σ
την νέα ψηφιακή

εποχή ξεκινά να

μπαίνει σταδιακά

ο Δήμος Φαρσάλων

καθώς πριν λίγες ημέρες

δόθηκε στο κοινό η

δυνατότητα της δωρεάν

πρόσβασης στο

διαδικτύο μέσω WIFI από

τον Δήμο Φαρσάλων.

Ενώ όπως τόνισε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου στόχος

είναι να διευρυνθεί πέραν

των 11 σημείων η συγκεκρι-

μένη δυνατότητα.

Τη δυνατότητα δωρεάν

ασύρματης πρόσβασης στο

διαδίκτυο από έντεκα

σημεία στην πόλη των

Φαρσάλων και σε δύο

χωριά, δίνει στους πολίτες

ο Δήμος Φαρσάλων συμμε-

τέχοντας στο πρόγραμμα

«WIFI4EU».

Συγκεκριμένα, ο Δήμος

Φαρσάλων αποτελεί ένας

από τους 2000+ ευρωπαϊ-

κούς οργανισμούς αυτοδιοί-

κησης που έλαβαν το κου-

πόνι WIFI4EU για την εγκα-

τάσταση ασύρματου δικτύ-

ου σε σημεία της πόλης με

παροχή ελεύθερης πρό-

σβασης στο διαδίκτυο για

όλους του πολίτες και τους

επισκέπτες του Δήμου.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU

προωθεί την ελεύθερη πρό-

σβαση των πολιτών σε συν-

δεσιμότητα Wi-Fi σε δήμους

σε ολόκληρη την Ευρώπη

σε δημόσιους χώρους ,

όπως πάρκα, πλατείες, κ.α.

Ο Δήμος Φαρσάλων σε

συνεργασία με την εταιρεία

καινοτομίας και τεχνολογίας

E-TRIKALA προχώρησε

στην εγκατάσταση 11 ασύρ-

ματων σημείων σύνδεσης

WIFI4EU στα παρακάτω

σημεία:

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙ-

ΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

5. ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΥΤΙΚΑ 2ου

ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

8. ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

9. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

10. ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

11. ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως

«ευρισκόμενοι στην εποχή

της ευρυζωνικότητας, η

πρόσβαση στο διαδίκτυο

είναι πλέον ζωτικής σημα-

σίας για τους πολίτες. Στο

πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας

δυνατότητες που μας

δίνουν συνέργειες σε τοπι-

κό αλλά και ευρωπαϊκό επί-

πεδο, προσφέρουμε σε

πρώτη φάση ασύρματη

πρόσβαση στο ίντερνετ σε

εννέα σημεία στην πόλη

των Φαρσάλων, καθώς επί-

σης και στα χωριά

Βαμβακού και Ναρθάκιο.

Θα συνεχίσουμε να εργαζό-

μαστε προς αυτή την κατεύ-

θυνση, προκειμένου να

διευρύνουμε το συγκεκριμέ-

νο δίκτυο».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ σε 11 σημεία από το ΔήμοΔωρεάν ασύρματο ίντερνετ σε 11 σημεία από το Δήμο

Φαρσάλων μέσω του «Φαρσάλων μέσω του «WIFI4EUWIFI4EU»»

Συναντήθηκαν και συζήτησαν σε καλό κλίμα για όλα τα Συναντήθηκαν και συζήτησαν σε καλό κλίμα για όλα τα 

ανοιχτά ζητήματα οι επισιτιστές των Φαρσάλωνανοιχτά ζητήματα οι επισιτιστές των Φαρσάλων



Τ
ο τμήμα του

δρόμου Λάρισα-

Φάρσαλα,  από το

ύψος των Χαλκιάδων

μέχρι και την

διασταύρωση της οδού με

την παλιά σιδηροδρομική

γραμμή, παρέδωσε σε

κυκλοφορία ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με

έργο συνολικού προϋπολο-

γισμού 2 εκατομμυρίων

ευρώ ολοκλήρωσε σε

σύντομο χρονικό διάστημα

παρεμβάσεις οδικής ασφά-

λειας  σε συνολικό μήκος

5,5 χιλιομέτρων, με νέα

ασφαλτόστρωση,  διαγράμ-

μιση,  καθαρισμό  ερεισμά-

των, έργα απορροής

ομβρίων και κατακόρυφη

σήμανση. Το έργο χρηματο-

δοτήθηκε από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Μετά την ολοκλήρωση

απαραίτητων παρεμβάσεων

για την ενίσχυση της οδικής

ασφάλειας, παραδίδουμε

σήμερα στην κυκλοφορία το

βελτιωμένο  τμήμα του δρό-

μου Φάρσαλα – Λάρισα,

συνολικού μήκους 5,5χλμ.,

από το ύψος των

Χαλκιάδων» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Παραδίδουμε ένα χρήσιμο

έργο που ενισχύει την οδική

ασφάλεια και διασφαλίζει

την ομαλή κυκλοφορία σε

ένα δρόμο με πολλά προ-

βλήματα. Διασφαλίζουμε

την ασφαλή μετακίνηση των

ανθρώπινων κοινοτήτων και

τη μεταφορά των εμπορευ-

μάτων. Παράλληλα ολοκλη-

ρώνουμε τον κυκλικό κόμβο

στην είσοδο της πόλης των

Φαρσάλων και  μελετάμε το

σύνολο του άξονα Λάρισα-

Φάρσαλα, ώστε να είμαστε

έτοιμοι  να  εντάξουμε το

έργο σε πρόγραμμα χρημα-

τοδότησης»προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Παραδόθηκε σε κυκλοφορία από τηνΠαραδόθηκε σε κυκλοφορία από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας ο δρόμος Λάρισα –Περιφέρεια Θεσσαλίας ο δρόμος Λάρισα –

Φάρσαλα από το ύψος των ΧαλκιάδωνΦάρσαλα από το ύψος των Χαλκιάδων



Τ
ην Τρίτη 23

Ιουνίου 2020 η

Τσέντζου Ι.

,Ψυχολόγος του Κέντρου

Κοινότητας Δήμου

Φαρσάλων της Δημοτικής

Κοινωφελούς

Επιχείρησης- ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

πραγματοποίησε

συνάντηση με την

Πιτσιάβα Φ., Μαία του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων με σκοπό τη

συνεργασία για την

ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του

πληθυσμού σε θέματα

που αφορούν στην

ενίσχυση της υγείας και

της ψυχικής ευημερίας.

Συζητήθηκαν ποικίλες θεμα-

τολογίες καθώς και το ενδε-

χόμενο δημιουργίας διαφό-

ρων ομάδων όπως εγκύων

και εφήβων με σκοπό την

ενημέρωση για θέματα που

άπτονται των καταστάσεων

που βιώνουν ώστε να βελ-

τιωθεί η ποιότητα της ζωής

τους. Η ψυχολόγος ενημέ-

ρωσε επίσης για την υπη-

ρεσία της συμβουλευτικής

που μπορεί να παρέχει σε

οποιοδήποτε πολίτη.

Ευχαριστούμε την κ.

Πισιάβα Φ. για το ενδιαφέ-

ρον και τις προτάσεις της

και δεσμευόμαστε να πραγ-

ματοποιήσουμε από κοινού

δράσεις που θα αφορούν

τους πολίτες και θα προά-

γουν τη ψυχοκοινωνική

υγεία.

Ο
λοκληρώθηκε

η διανομή

προϊόντων του

προγράμματος

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD)» στους

δικαιούχους του Δήμου

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν

τα εξής προϊόντα:

δημητριακά, αλεύρι, μαρμε-

λάδα, ρύζι, βόειο κρέας,

γραβιέρα, ελαιόλαδο, ζάχα-

ρη, ζυμαρικά, κριθαράκι,

μέλι, μπανάνες, οδοντό-

βουρτσα, οδοντόκρεμα,

τοματοπολτός, σαμπουάν,

σαπούνι πλάκα, σκόνη για

πλύσιμο ρούχων, υγρό πιά-

των, φακές, φασόλια, φέτα,

φρυγανιές, χοιρινό κρέας,

(σύνολο 24 προϊόντα).

Η διανομή πραγματοποιή-

θηκε στις 26 Ιουνίου 2020

στο χώρο της Σκεπαστής

Αγοράς Φαρσάλων.

Ωφελούμενοι ήταν 317 οικο-

γένειες, δικαιούχοι του

Κοινωνικού Εισοδήματος

αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που

είχαν δηλώσει ότι επιθυ-

μούν να συμμετέχουν στο

ΤΕΒΑ.

Παράλληλα με τη διανομή

οι κοινωνικοί επιστήμονες

του Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Φαρσάλων –

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) υλοποίησαν

ενημερωτική δράση.

Οι ωφελούμενοι ενημερώ-

θηκαν από την Κοινωνική

Λειτουργό και την

Ψυχολόγο του Κέντρου για

την επικείμενη πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε στο πλαί-

σιο της δράσης

«Εναρμόνιση οικογενειακής

και επαγγελματικής ζωής»

για τις εγγραφές στα ΚΔΑΠ

και τους παιδικούς σταθ-

μούς (εντός ΕΣΠΑ) περιό-

δου 2020-2021.

Σε δεύτερο χρόνο οι ωφε-

λούμενοι ενημερώθηκαν

από τους κοινωνικούς επι-

στήμονες του κέντρου για

τη σύσταση – διοργάνωση

Ομάδων Γονέων και διένει-

μαν φυλλάδια με ενδεικτικές

θεματολογίες καθώς και τα

στοιχεία επικοινωνίας του

κέντρου.

Υπεύθυνος διανομής

προγράμματος ΤΕΒΑ:

Μπαλατσός Κων/νος –

Δημοτικός Σύμβουλος,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Δήμου Φαρσάλων
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ολοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο Δ. ΦαρσάλωνΟλοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο Δ. Φαρσάλων

Δράση δικτύωσης της ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας με την μαία του Κ.Υ.Δράση δικτύωσης της ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας με την μαία του Κ.Υ.

Συνάντηση Εργασίας τηςΣυνάντηση Εργασίας της

ψυχολόγου του Κέντρουψυχολόγου του Κέντρου

Κοινότητας με τις εκπαιΚοινότητας με τις εκπαι--

δευτικούς του ΚΔΑΠ 1δευτικούς του ΚΔΑΠ 1

Τ
ην Τρίτη 30 Ιουνίου

πραγματοποιήθηκε

συνάντηση

εργασίας στο ΚΔΑΠ1

Φαρσάλων, στην οποία

συμμετείχαν η Τσέντζου Ι,

Ψυχολόγος του Κέντρου

Κοινότητας Φαρσάλων

και οι Πελαγία Ρουκά και

Σοφία Αποστόλου,

Εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ

1 Φαρσάλων.

Συζητήθηκαν θεματολογίες

που θα μπορούσαν να

παρουσιαστούν στα παιδιά

και να τους βοηθήσουν να

αναπτύξουν τη φαντασία

τους και να εκφράσουν τα

συναισθήματά τους.

Υπάρχει εύφορο έδαφος

για τη διενέργεια πολλών

δράσεων ευαισθητοποίη-

σης και ευελπιστούμε στη

καλή συνεργασία των δύο

κοινωνικών δομών ώστε να

προαχθεί η ψυχική ευημε-

ρία των παιδιών. Τέλος η

ψυχολόγος ενημέρωσε τις

εκπαιδευτικούς για την

υπηρεσία της συμβουλευτι-

κής που μπορεί να παρέχει

στους γονείς των παιδιών.



Η
θεατρική ομάδα

του Συλλόγου

Γυναικών

Ευυδρίου Μελίνα,

παρουσιάζει για τρεις

μοναδικές παραστάσεις

το θεατρικό έργο των

Σακελλάριου

Γιαννακόπουλου,

«Υπάρχει και φιλότιμο »,

την Τετάρτη 15, Πέμπτη

16 και Παρασκευή 17

Ιουλίου, στο προαύλιο

του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων και

ώρα 9 το βράδυ, με την

υποστήριξη του ΟΠΑΚΠΑ

Δήμου Φαρσάλων.

Το έργο παρουσιάζεται σε

σκηνοθεσία Άκυ Μητσούλη,

επιμέλεια σκηνικών – αφί-

σας και προγράμματος

Σώσης Βακούλα, επιμέλεια

μουσικής Πατρούλας

Χριστοδούλου και βοηθό

σκηνοθέτη την Όλγα

Παπαβασιλείου.

Τους ρόλους του έργου

ερμηνεύουν με σειρά εμφά-

νισης οι: Βάνα Νικολάου,

Μαρία Μητσοπούλου,

Φωτεινή

Αποστολακοπούλου,

Θοδωρής Θανασιάς, Εύη

Παπαδοπούλου,

Αποστόλης Καραγιάννης,

Άντζελα Τουρμούσογλου,

Γιώργος Μπόζαρλης,

Δήμητρα Κατσαρού,

Αντώνης Ζάντζας, Έφη

Κυριαζή, Αντώνης

Χρυσόπουλος και Κώστας

Μπελιώκας.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο υπουργός Ανδρέας

Μαυρογιαλούρος αρμόδιος

γενικά για τα ζητήματα υπο-

δομής της υπαίθρου και της

περιφέρειας, κατάγεται από

παλαιό πολιτικό τζάκι παίζει

μάλλον διακοσμητικό ρόλο,

αφού με τις περισσότερες

υποθέσεις του υπουργείου

ασχολούνται ο ιδιαιτέρα

γραμματέας του Γεωργία

και ο κομματικός παράγο-

ντας Θόδωρος Γκρούεζας,

οι οποίοι κατ’ επανάληψη

υπεξαιρούν δημόσιο χρήμα.

Με αφορμή την πρόσφατη

ανέγερση του νέου μαιευτη-

ρίου στην Πλατανιά, ο

Μαυρογιαλούρος έχει προ-

γραμματίσει να παραστεί

στα εγκαίνια, ώστε μεταξύ

άλλων να τονώσει το πολιτι-

κό του προφίλ.

Κατά τη διάρκεια της δια-

δρομής, ένα ατύχημα με το

αυτοκίνητο που οδηγεί η

κόρη του Αλίκη τον φέρνει

στο χωριό Άγριλος.

Αποφασίζει να κρατήσει την

πραγματική του ταυτότητα

μυστική ώστε να πληροφο-

ρηθεί τα πραγματικά αισθή-

ματά των κατοίκων για εκεί-

νον.

Οι χωρικοί αρχίζουν να

αποκαλύπτουν την παντελή

αδιαφορία του κράτους

προς τα προβλήματά τους,

την ψηφοθηρία, την οικονο-

μική διαφθορά και τα ψέμα-

τα των συνεργατών του

υπουργού, και κυριότερα

του Γκρούεζα, καθώς και τις

διακρίσεις εις βάρος των

χωρικών ανάλογα με τις

κομματικές τους προτιμή-

σεις. Ο Μαυρογιαλούρος

έρχεται σε επαφή με την

αλήθεια και συνειδητοποιεί

τη δική του ανικανότητα.

Το θεατρικό έργο των

Σακελάριου –

Γιαννακόπουλου αρχικά

είχε τον τίτλο «Ανώμαλη

προσγείωση» , αλλά έγινε

γνωστό με την κινηματο-

γραφική του προσαρμογή

με τον τίτλο «Υπάρχει και

φιλότιμο».

Μπορεί να μην βάζει το

μαχαίρι στο κόκκαλο στη

διαφθορά κρατικών αξιωμα-

τούχων , αλλά παραμένει

μία εξαιρετική κωμωδία

σχετικά με τη λειτουργία

των κομματικών μηχανι-

σμών και την κατάχρησή

τους από τους επιόρκους

κομματάρχες.

Όλα αυτά με τη μοναδική

κωμική γραφή των

Σακελάριου

Γιαννακόπουλου, δεν είναι

τυχαίο που όσες φορές κι

αν απολαύσουμε το

Υπάρχει και φιλότιμο ποτέ

δεν θα πάψουμε να γελάμε.

Να γελάμε και να μας αγγί-

ζει, ίσως επειδή και σήμε-

ρα, τόσα χρόνια μετά την

πρώτη παρουσίασή του

παραμένει επίκαιρο όσο

ποτέ.
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Σ
υνάντηση -

ενημέρωση πραγ-

ματοποιήθηκε

από τους Ενεργούς

Πολίτες προς το Δ.Σ.

Φαρσάλων στα Βρυσιά

Φαρσάλων στον χώρο

του Σχολείου όπου

στεγάζεται ο Σύλλογος.

Ο Δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου και το υπόλοιπο

Δ.Σ. ενημερώθηκαν από

την πρόεδρο κ. Δέσποινα

Πρεκατέ και τα μέλη του

Συλλόγου για τις δράσεις

του Συλλόγου.

Η συγκεκριμένη συνάντηση

έγινε με σκοπό την καλύτε-

ρη επικοινωνία και συνερ-

γασία του Συλλόγου με τον

Δήμο Φαρσάλων.

Σ
τον «αέρα» είναι το

Ιστορικό Παζάρι

των Φαρσάλων

καθώς η διεξαγωγή του ή

όχι θα αποφασιστεί στο

ερχόμενο Δημοτικό

Συμβούλιο με την

Δημοτική Αρχή να

εισηγείται την μη

διεξαγωγή του λόγω των

μέτρων πρόληψης για τον

Covid – 19.

Αυτό είναι και το «καυτό»

θέμα συζήτησης στην

Επαρχία Φαρσάλων καθώς

το παζάρι αποτελεί αναπό-

σπαστο κομμάτι της ιστο-

ρίας των Φαρσάλων τόσο

σε ιστορικό επίπεδο, όσο

και σε οικονομικό και φυσι-

κά σε επίπεδο επισκεψιμό-

τητας στην Επαρχία καθώς

πολύς  κόσμος από άλλες

περιοχές κάθε χρόνο επι-

σκέπτεται το παζάρι.

Πρόκειται άλλωστε για έναν

θεσμό της πόλης των

Φαρσάλων που έχει διάρ-

κεια πάνω από 400 χρόνια.

Τουρκικές πηγές αναφέ-

ρουν ήδη την εμποροπανή-

γυρη των Φαρσάλων να

γίνεται στον χώρο του

Απιδανού Ποταμού

(Ταμπάκος), το έτος 1608.

Από τότε το παζάρι των

Φαρσάλων στις 15

Αυγούστου, υπήρξε ένας

ζωντανός και δραστήριος

θεσμός για την πόλη.

Ο θεσμός αυτός δίνει ζωή

στην πόλη, που φημίζεται

και για τον χαλβά της και

αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της ιστορίας της.

Όσον αφορά το οικονομικό

κομμάτι αρκεί κάποιος να

υπολογίσει ότι την περσινή

χρονιά τα έσοδα του Δήμου

μόνο ανήλθαν περίπου στις

70.000 ευρώ.

Αν στην εξίσωση βάλουμε

τόσο τους ιδιώτες που δρα-

στηριοποιούνται σε πολ-

λούς τομείς εντός του παζα-

ριού τόσο στο κομμάτι του

εμπορίου όσο φυσικά και

στον τομέα της εστίασης με

επιχειρηματίες που ενοικιά-

ζουν χώρους τόσο για

ψησταριές κλπ αλλά και για

την πώληση του τοπικού

εδέσματος που είναι απόλυ-

τα διαδεδομένο τον Χαλβά

Φαρσάλων και φυσικά τους

καταστηματάρχες εντός της

πόλεως (σ.σ. τόσο της

εστίασης όσο και του εμπο-

ρίου) που περιμένουν να

κινηθούν τόσο με τους

εμπόρους αλλά και τους

επισκέπτες του παζαριού οι

οικονομικές ζημίες φαίνεται

να είναι ανυπολόγιστες. 

Φυσικά το «καυτό» αυτό

ζήτημα αναμένεται να ξεκα-

θαρίσει στο επόμενο Δ.Σ.

όπου θα ληφθεί η τελική

απόφαση.
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Πρόβλημα παραμένει η διέλευση βαρέων οχημάτων Πρόβλημα παραμένει η διέλευση βαρέων οχημάτων ΟΟ ΣύλλογοςΣύλλογος ΕνεργώνΕνεργών

ΠολιτώνΠολιτών ενημέρωσεενημέρωσε τοτο

ΔΔ..ΣΣ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων γιαγια τιςτις

δράσεις τουδράσεις του

Δ
ειλά δειλά

ξεκίνησαν οι

παρεμβάσεις

στον πολύπαθο δρόμο

Λάρισας – Φαρσάλων

καθώς παραδόθηκε ο

κόμβος στην είσοδο των

Φαρσάλων και επίσης

τέθηκε εκ νέου σε

κυκλοφορία ο δρόμος

στο κομμάτι της

«Επιλέκτου».

Βέβαια παρά τις παρεμβά-

σεις και τα έργα που γίνο-

νται το πιο μεγάλο πρόβλη-

μα παραμένει η κυκλοφορία

των βαρέων οχημάτων σε

μια Επαρχιακή Οδό η

οποία πραγματικά αντιμε-

τωπίζει πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με καταγγελία

αναγνώστη μας πριν από

λίγες ημέρες υπήρξαν 21

νταλίκες σε μεσημβρινή

ώρα!!!

Αυτό είναι ένα πρόβλημα

ζωτικής σημασίας και η

λύση… αγνοείται. 



Σ
ε μια νέα εποχή

μπαίνουν ο

Ατρόμητος

Βαμβακούς και ο μέχρι

πρότινος προπονητής της

ομάδος κ. Χρήστος

Ανδρεόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα μετά από

έξι συναπτά έτη οι δυο

πλευρές αποφάσισαν να

λύσουν συναινετικά την

συνεργασία τους και να

προχωρήσουν σε χωρι-

στούς πλέον δρόμους.

Ο Χρήστος Ανδρεόπουλος

πέτυχε με τους μπλε δυο

ανόδους από την Γ ΕΠΣΛ

στην Β ως πρωταθλήτρια

ομάδα και από την Β ΕΠΣΛ

στην Α1 ΕΠΣΛ όπου και

αγωνίζεται ο Ατρόμητος

μέχρι και σήμερα.

Οι δυο πλευρές έλυσαν

συναινετικά την συνεργασία

τους με εκατέρωθεν ευχαρι-

στίες.

Η Διοίκηση του Ατρόμητου

Βαμβακούς ευχαριστεί

θερμά τον Χρήστο

Ανδρεόπουλο για την

άψογη συνεργασία μας σε

πολλά επίπεδα επί έξι

συνεχόμενα έτη.

Ο κ. Ανδρεόπουλος αποτε-

λεί μέλος της οικογένειας

του Ατρόμητου και τον

ευχαριστούμε για την προ-

σφορά του, του ευχόμαστε

τα καλύτερα σε προσωπικό

και επαγγελματικό επίπεδο

και ευελπιστούμε οι δρόμοι

μας να συναντηθούν στο

μέλλον καθώς οι πόρτες

μας είναι ανοικτές για

αυτόν.

Ενώ και ο κ. Ανδρεόπουλος

σε επικοινωνία που είχαμε

μας τόνισε τα εξής: “Στην

Βαμβακού έζησα έξι πολύ

όμορφα χρόνια, οι σχέσεις

που χτίσαμε ήταν πραγμα-

τικά οικογενειακές και αυτό

δεν είναι κλισέ.

Ήμασταν όλοι μαζί μια οικο-

γένεια με πολλές χαρές,

λύπες, εύκολες και δύσκο-

λες στιγμές.

Θέλω να ευχαριστήσω από

καρδιάς όλους τους ανθρώ-

πους που συνεργάστηκα

αυτά τα έξι χρόνια και βρέ-

θηκαν στο Δ.Σ. της ομάδος.

Ιδιαίτερα όλους του συμ-

βούλους για την στήριξη

τους στις κατά περιόδους

δύσκολες στιγμές που

συνάντησα.

Όλους τους ποδοσφαιρι-

στές, τα παιδιά των

Ακαδημιών και όλους τους

ανθρώπους που όλα αυτά

τα χρόνια στάθηκαν δίπλα

στην ομάδα.

Θα κρατήσω αποκλειστικά

τις πολύ όμορφες αναμνή-

σεις, εύχομαι στον

Ατρόμητο τα καλύτερα και

ευελπιστώ να βρεθούμε

ξανά στο μέλλον.»

Ε
γκρίθηκε και

προχωρά το έργο

της αναβάθμισης

και βελτίωσης των

παιδικών χαρών του

Δήμου Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα πριν από

λίγες ημέρες «ξηλώθηκαν»

όλα τα παλιά παιχνίδια και

όργανα παιδικών χαρών

από πολλές παιδικές χαρές

και αναμένεται η εκκίνηση

των έργων.

Τα έργα που αναμένεται να

πραγματοποιηθούν αφο-

ρούν την τοποθέτηση

πιστοποιημένων δαπέδων

ασφαλείας και νέων οργά-

νων παιδικών χαρών.

Η φωτογραφία είναι από

την ιστορική παιδική χαρά

των Φαρσάλων.

Σ
ε αναζήτηση νέας

στέγης βρίσκεται

ο χαρισματικός

μεσοεπιθετικός Νίκος

Βράκας ο οποίος και

έμεινε ελεύθερος από τον

ΑΟ Ναρθακίου

Ο ίδιος αισθάνεται την ανά-

γκη να ευχαριστήσει τη διοί-

κηση, την τεχνική ηγεσία

και τους παίκτες για την

άψογη συνεργασία που

είχαν και εύχεται δε στους

«μπλε» ότι καλύτερο στο

νέο πρωτάθλημα
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη

ηλικιωμένου στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νο διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς

κοινόχρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα,

σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και

6932237600

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικό-

πεδο κατοικήσιμη και επι-

πλωμένη σε χωριό στην

Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα

χωράφια ποτιστικά  δίπλα

στην κρατική πομόνα στο

Ανωχώρι Φαρσάλων, θέση

17αρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6976970415
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου και της

Άννας - Μαρίας το γένος Αναγνωστίδου που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΤΙΟΥΤΟΥΦΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Δημητρίου και της Ελένης το γένος

Γιαννούλα που γεννήθηκε στην Κατερίνη και κατοικεί στα

Φάρσαλα, πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό Γάμο που θα

τελεστεί στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

7/7:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

8/7:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

9/7:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

10/7:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

11/7:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

12/7: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

13/7:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

Την Κυριακή 12 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα
Φάρσαλα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό του
Αγίου Παϊσίου.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255



Τ
ο Ατομικό

Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας

Ανδρών και Γυναικών

2020 πραγματοποιήθηκε

και φέτος στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων από

τις 3 έως τις 5 Ιουλίου.

Η διοργάνωση ήταν από τις

πρώτες που έγιναν στην

Ελλάδα αμέσως μετά τη

λήξη της καραντίνας. Με

ευλάβεια ακολουθήθηκε το

αγωνιστικό υγειονομικό

πρωτόκολλο της

Ομοσπονδίας, δηλαδή

μάσκες για όλους χωρίς χει-

ραψίες και διαρκής απολύ-

μανση χώρων και χεριών

αλλά και θερμομέτρηση

όλων των παικτών.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε

ο Μιχάλης Αγγελής, 2ος ο

Γιώργος Χατζηπολίτης και

3ος ο Νίκος Γκονέλας. Στις

γυναίκες πρωταθλήτρια

είναι η Κωνσταντίνα

Δερέκα, 2η η Ιφιγένεια

Τοζάρου και 3η η Έλσα

Κάππα. Στην κατηγορία

κάτω των 16 ετών 1ος είναι

ο Νεοκλής Δριστέλλας, 2ος

Βασίλης Γιαννόπουλος, 3ος

Μιχάλης Καραμίχος και 1ο

κορίτσι η Ευταξία Ζγουλέτα.

Στην κατηγορία κάτω των

12 ετών 1ος βγήκε ο

Αντώνης Γκαβαρδίνας, 2ος

Χρήστος Γκαβαρδίνας, 3ος

Θεοφάνης Κούκος &

Πέτρος Βουβαλούδης και

1ο κορίτσι Εύα Σίσκου.

Οι διοργανωτές ευχαρι-

στούν τον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, την

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

κ. Δέσποινα Συροπούλου

και τον Πρόεδρο του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστο

Μπασαγιάννη για την

έμπρακτη στήριξή τους

στην πραγματοποίηση του

Πρωταθλήματος

Θεσσαλίας. Επίσης τον

Χρήστο Τσαπραΐλη και την

ΚΡΟΥΣΤΑ που για μια

ακόμη φορά στάθηκε αρω-

γός στην προσπάθειά μας

και τον Γιώργο Στατήρη με

την εταιρεία απολύμανσης

ANTIPEST που ανέλαβε

την απολύμανση του αγωνι-

στικού χώρου.
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Αθλητικά Νέα

Η
Διοίκηση του

Αχιλλέα

Φαρσάλων

προχωρά στοχευμένα,

συντονισμένα με πλάνο,

συνέπεια και

αποφασιστικότητα τον

σχεδιασμό της ομάδος εν

όψει της νέας

αγωνιστικής σεζόν.

Μετά την ανανέωση του

ακρογωνιαίου λίθου της

περσινής σεζόν του τεχνι-

κού επιτελείου των κ.κ.

Χρήστου Καπελιάνη και

Αποστόλη Παπαδόπουλου

σειρά παίρνουν οι ανανεώ-

σεις του “κορμού” των κιτρι-

νόμαυρων πάνω στον

οποίο θα χτιστεί η νέα προ-

σπάθεια.

Η Διοίκηση και οι άνθρωποι

που τρέχουν τον σχεδιασμό

της νέας σεζόν σε συνεν-

νόηση με το τεχνικό δίδυμο

και αποδεικνύοντας την

όρεξη, τον συντονισμό και

την υγεία που αποπνέει το

νέο Δ.Σ. μέσα σε ελάχιστο

χρόνο δείχνουν έμπρακτα

την ετοιμότητα τους και το

στοχευμένο πλάνο τους.

Συγκεκριμένα μετά από

συντονισμένες προσπάθει-

ες και συζητήσεις την φανέ-

λα του Αχιλλέα Φαρσάλων

θα φορούν και την ερχόμε-

νη σεζόν ποδοσφαιριστές

“μπαρουτοκαπνισμένοι” στα

δρώμενα των Μυρμιδόνων

αλλά και νέοι ποδοσφαιρι-

στές ταλαντούχοι και εξελί-

ξιμοι.

Με τα κιτρινόμαυρα του

Αχιλλέα Φαρσάλων θα

αγωνίζονται συγκεκριμένα

οι εξής ποδοσφαιριστές:

Γιώργος Κομισόπουλος,

Χρήστος Τλούπας,

Θανάσης Τσούλης, Ντίνος

Κατσανάκης, Χρήστος

Μπερσιάνης, Δημήτρης

Τσούλης, Γιάννης

Πατσιούρας, Δημήτρης

Αναγνώστης, Σωτήρης

Παπακωνσταντίνου.

Ανδρέας Καναβός, Μένιος

Κυριαζόπουλος, Μάριος

Μπαιράμι και Βαλάντης

Μαργαρίτης.

Μετά την ανακοίνωση των

ανανεώσεων εκ μέρους των

ποδοσφαιριστών έκανε

δηλώσεις ο αρχηγός της

ομάδος Γιώργος

Κομισόπουλος ο οποίος

τόνισε τα εξής:

«Η νέα αυτή προσπάθεια

πρέπει να μας βρει όλους

ενωμένους και μαζί. Το νεο-

σύστατο Δ.Σ. ο πρόεδρος κ.

Τσιανάκας τα υπόλοιπα

στελέχη και φυσικά οι προ-

πονητές δείχνουν από την

αρχή ότι πιστεύουν στον

“κορμό” της ομάδος ώστε

να “χτίσουμε” μαζί το νέο

πλάνο. Εμείς με σοβαρότη-

τα, δουλειά, υπομονή και

ενωμένοι θα πρέπει να

δικαιώσουμε την εμπιστο-

σύνη προς το πρόσωπό

μας. Όλοι μαζί Διοίκηση,

Προπονητές,

Ποδοσφαιριστές και

Κόσμος πρέπει να δώσου-

με ο καθένας τον καλύτερο

εαυτό του σε αυτή την προ-

σπάθεια του Ιστορικού

Αχιλλέα Φαρσάλων. Είμαι

σίγουρος για την επιτυχία,

το έχουμε ξανακάνει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

και πέραν των επαφών για

τις ανανεώσεις υπάρχουν

ήδη αθόρυβα προχωρημέ-

νες επαφές με ποδοσφαιρι-

κούς στόχους, μετά από

ενδελεχή αξιολόγηση.

Ανανέωσε και ο «κορμός», προχωράΑνανέωσε και ο «κορμός», προχωρά

το πλάνο του Αχιλλέα Φαρσάλωντο πλάνο του Αχιλλέα Φαρσάλων
Σκάκι: Ατομικό ΠρωτάθλημαΣκάκι: Ατομικό Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας Ανδρών καιΘεσσαλίας Ανδρών και

Γυναικών στα ΦάρσαλαΓυναικών στα Φάρσαλα

Α
πό τη γραμματεία

της ΕΠΣΝ

Λάρισας, έπειτα

από ενημέρωση που είχε

από την ΕΠΟ και την

Επιτροπή Ιδιότητας

Ποδοσφαιριστών,

ανακοινώνει τις

ημερομηνίες για κάθε

είδους μεταβολή της νέας

μετεγγραφικής περιόδου

2020 – 2021, οι οποίες

διαμορφώνονται

σύμφωνα με τα

παρακάτω :

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗ-

ΛΙΚΩΝ 03/08/2020 –

30/06/2021

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗ-

ΛΙΚΩΝ 03/08/2020 –

02/11/2020

01/01/2021 – 30/04/2021

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

03/08/2020 – 02/11/2020

01/01/2021 – 01/02/2021

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

03/08/2020 – 02/11/2020

01/01/2021 – 26/02/2021

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕ-

ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 03/08/2020

– 02/11/2020

01/01/2021 – 01/02/2021

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(Ατομικές) 03/08/2020 –

30/06/2021

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (0μαδι-

κές) 03/08/2020 –

30/06/2021

Π
αρελθόν από τη

Δόξα Υπέρειας

αποτελεί το

«βαρύ» πυροβολικό,

Αλέξης Τζατζάκης, ο

οποίος μετά και την

εξέλιξη αυτή, εξέδωσε τη

παρακάτω ευχαριστήρια

δήλωση προς το σύλλογο

της Δόξας Υπέρειας.

Πιο Αναλυτικά:

«Αισθάνομαι την ανάγκη να

ευχαριστήσω όλη τη διοίκη-

ση της Υπέρειας και τους

ανθρώπους της και ειδικά

τον Γιάννη Παπαδόπουλο

για την άψογη συνεργασία

και την πραγματική αγάπη

τους για το ποδόσφαιρο και

την ομάδα του χωριού τους.

Εύχομαι πραγματικά να

εκπληρωθούν όλοι οι στό-

χοι που θέτουν και είμαι

πολύ χαρούμενος γιαυτό το

πέρασμα μου, όπου γνώρι-

σα ανθρώπους κόσμημα

για τον χώρο, αυθεντικούς

και ειλικρινείς σε διοίκηση

και ποδοσφαιριστές».

Μετεγγραφική περίοδος 2020 – 2021Μετεγγραφική περίοδος 2020 – 2021

Αποχώρησε από την Υπέρεια καιΑποχώρησε από την Υπέρεια και

ευχαριστεί ο Αλέξης Τζατζάκηςευχαριστεί ο Αλέξης Τζατζάκης



Τ
ην ερχόμενη Δευτέρα

13 Ιουλίου

ολοκληρώνονται οι

εγγραφές για το 16ο

Πρωτάθλημα 5Χ5 του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

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).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί

την ερχόμενη Τρίτη 14

Ιουλίου στα γραφεία του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. στο

Δημαρχείο Φαρσάλων.

Λόγω των αυξημένων

μέτρων κατά του Covid – 19

τόσο για την δήλωση συμμε-

τοχής όσο και για την κλήρω-

ση από την κάθε ομάδα θα

πρέπει να προσέρχεται ένα

άτομο είτε ο αρχηγός είτε

κάποιος εκπρόσωπος.

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.

Έναρξη αγώνων την

Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Στο τουρνουά θα εφαρμο-

στούν όλα τα Υγειονομικά

Πρωτόκολλα που επιβάλλουν

οι αρμόδιες αρχές σε αθλητι-

κή εκδήλωση ανοικτού

χώρου.
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Στις 15 Ιουλίου ξεκινά το 16οΣτις 15 Ιουλίου ξεκινά το 16ο

Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.


