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>> ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γεωργική παραγωγή με λιγότερο νερό
Με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
του προγράμματος Life+
Environment policy and
Governance, το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ανέλαβε να εκτελέσει
ένα πολύπλευρο έργο που
φιλοδοξεί να προβάλλει και
να αναδείξει τις δυνατότητες
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής. Το έργο "Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή
και στους περιορισμένους
υδατικούς πόρους", "Adapt
agricultural production to
climate change and limited
water supply LIFE 09 ENV/
GR/000296", κατατέθηκε
το 2009 από τον Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος
Φυτικής Παραγωγής, ∆ρ.
Αλέξανδρο Παπαχατζή και
τους συνεργάτες του στον
φορέα του Life+. Η έγκριση
της πρότασης και η έναρξη
του προγράμματος δίνει την

δυνατότητα στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας που ηγείται της προσπάθειας να προβάλει το έργο
όχι μόνο στην επιστημονική
κοινότητα αλλά και στο σύνολο του αγροτικού κόσμου.
Μέσα από αυτό το έργο η ΕΕ
αναγνωρίζει την αδυναμία
που θα παρατηρηθεί στο
εγγύς μέλλον στον πρωτόγεννη τομέα στον Μεσογειακό χώρο αλλά και την αμεσότητα λήψης αποφάσεων που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
Το έργο adapt2change με
προϋπολογισμό 2,6 εκ. Ευρώ συγχρηματοδοτείται
κατά 50% από την Ε.Ε. και
συμμετέχουν το Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το
Αγροτικό Ινστιτούτο Ερευνών της Κύπρου, το Τ.Ε.Ι.
Πειραιά και το Κ.Ε.Κ. Ευροπληροφόρηση.
Ο γενικός στόχος του έργου

Λάρισα 17-9-2010
Αριθ. Πρωτ. 7718/142173
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆ασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 7718/142173/179-2010 Πράξη του που έστειλε να εκτεθεί στο ∆ημοτικό κατάστημα
Πολυδάμαντα χαρακτηρίστηκε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου Παπανικολάου Αχιλλέα κατοίκου Σκοτούσας και σύμφωνα με τις
∆ιατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, ως μη δασική της κατηγορίας
της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 έκταση εμβαδού 6000,00 τ.μ.
(έξη χιλιάδων τετραγ. μέτρων) που βρίσκεται στη θέση «Παλιοχώρια»
περιοχής ∆ήμου Πολυδάμαντα και περικλείεται από αγροτική οδό και
αγροτικές εκτάσεις.
Ε.Γ.Γ.Π.Θ.
Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΙΚΗ
∆ασολόγος με βαθμό ∆/ντή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΑΣΗΣ

Το ∆ασαρχείο Ελασσόνας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση του Μπλιάτζα Βάιου
του Νικολάου εκδόθηκε η με αριθ. 3279/144317/17-09-2010 πράξη
χαρακτηρισμού έκτασης Ε=10.235.00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Καρυά-Βρυσούλα», ∆.∆. Ελασσόνας του ∆ήμου Ελασσόνας, με την
οποία η παραπάνω έκταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της ∆ασικής
Νομοθεσίας διότι:
1) εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης
1945
2) δεν εμφανίζει σήμερα την μορφή δάσους κατά την έννοια των άρθρων
3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α΄ του Ν. 998/79, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3) πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 12 Ν.3208/03, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 21,
παράγραφος 8 Ν.3208/03.
Αντιρρήσεις πάνω σ’ αυτή, επιτρέπονται μέσα σε δύο (2) μήνες από
οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.
14 παρ. 3 του Ν.998/79 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νομού
(άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79).
Ελασσόνα 17-09-2010
ΜΕ Ε.Γ.Γ.Π.Θ.
Ο ∆ασάρχης Ελασσόνας α.α.
Ζωή Φτίκα
∆ασολόγος

είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική
αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού.
Ειδικότερα, στοχεύει στη
μείωση του νερού που
χρησιμοποιείται στην
αγροτική παραγωγή εισάγοντας μια μέθοδο
ανακύκλωσης του νερού
μέσα από ένα κλειστό,
πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα
θερμοκηπίου.
Σκοπός του έργου είναι
η ανάπτυξη και επίδειξη
στον αγροτικό κόσμο στην
Ελλάδα και στην Κύπρο
της δυνατότητα αύξησης
της γεωργικής παραγωγής με
βιώσιμο και φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο, μειώνοντας της κατανάλωση
ενέργειας και φυσικών
πόρων όπως το νερό με
παράλληλη αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.
Με την συνεργασία των
Εταίρων το Τ.Ε.Ι. Λάρισας

θα υλοποιήσει ένα σύνολο
δράσεων σε Ελλάδα και
Κύπρο. Η υλοποίηση του
Έργου θα έχει ως αποτέλεσμα:
- Την αναβάθμιση των
μεθόδων αγροτικής παραγωγής ελαχιστοποιώντας
την
χρήση των φυσικών πόρων
και φυτοφαρμάκων.
- Την ενίσχυση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα.
- Την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.
- Την κινητοποίηση των
φορέων για την έγκαιρη
προσαρμογή στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα καταλήξει σε
ένα στέρεο εφαλτήριο για
την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές
περιοχές με παράλληλη
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆ΗΜ. ΖΙΩΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX:2413-506220
Λάρισα : 21-9-2010
Αρ. Πρωτ. : 474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λάρισα 20-9-2010
Αριθ. Πρωτ. 7823/143025
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆ασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 7823/143025/209-2010 Πράξη του που έστειλε να εκτεθεί στο ∆ημοτικό κατάστημα
Γιάννουλης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου Ζαφειρίου Ιωάννη
και Κεμαλάκη Ελένη συζ. Ζαφειρίου Ι. κατοίκων Λάρισας και σύμφωνα
με τις ∆ιατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, ως μη δασική έκταση της
κατηγορίας της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 έκταση εμβαδού
1791,73 τ.μ. (Χιλίων επτακοσίων ενενήντα ενός τετρ μέτρων και εβδομήντα τριών εκατ.) και που βρίσκεται στη θέση «Αρμυρές» περιοχής
∆ήμου Γιάννουλης και περικλείεται από Κοινοτικό δρόμο Γιάννουλης
– Φαλάνης – Γεωργική έκταση – Αγροτικό δρόμο.
Ε.Γ.Γ.Π.Θ.
Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φρειδερίκη Αποστόλου
∆ασολόγος με Α΄ βαθμό

Κοιλάδα 21-09-2010
Αριθ. Πρωτ.: 1453

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
Το ∆ασαρχείο Ελασσόνας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση του Μπλιάτζα
Βάιου του Νικολάου εκδόθηκε η με αριθ. 3247/143243/14-09-2010
πράξη χαρακτηρισμού έκτασης Ε=13.612,00 τ.μ., που βρίσκεται στη
θέση «Καρυά-Βρυσούλα», ∆.∆. Ελασσόνας του ∆ήμου Ελασσόνας, με
την οποία χαρακτηρίστηκε ως μη δάσος, μη δασική ανήκουσα στην
κατηγορία των εκτάσεων του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79 (Γεωργικώς
καλλιεργούμενες εκτάσεις).
Αντιρρήσεις πάνω σ’ αυτή, επιτρέπονται μέσα σε δύο (2) μήνες από
οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.
14 παρ. 3 του Ν.998/79 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νομού
(άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79).
Ελασσόνα 14-09-2010
ΜΕ Ε.Γ.Γ.Π.Θ.
Ο ∆ασάρχης Ελασσόνας α.α.
Ζωή Φτίκα
∆ασολόγος

Mαθητές από 5 ευρωπαϊκές
χώρες στο Γυμνάσιο Ιωλκού

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από 5 ευρωπαϊκές χώρες επισκέπτονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Γυμνάσιο Ιωλκού
Μαγνησίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα
σχολεία της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα από 20
έως 24 Σεπτεμβρίου 2010, 41 μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη
Φινλανδία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Πολωνία και την Ιταλία
πραγματοποιούν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γυμνάσιο Ιωλκού στο
πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ∆ια βίου
μάθηση /COMENIUS που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σύμπραξη στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα με το Γυμνάσιο
Ιωλκού, αφορά στην εκπόνηση κοινού σχεδίου με τον τίτλο «Health
Promotion at school», Προαγωγή της υγείας στο σχολείο . Σκοπός
των πολυμερών συμπράξεων μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων που
περιλαμβάνει το πρόγραμμα Comenius είναι η ενθάρρυνση της
κινητικότητας των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου, η
προώθηση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών σχολείων, η γνωριμία με τις χώρες και τον πολιτισμό τους, καθώς και η παροχή
κινήτρων στους μαθητές για τη βελτίωση του επιπέδου της ξένης
γλώσσας που μιλούν αλλά και για την εκμάθηση περισσότερων
ξένων γλωσσών με στόχο την επικοινωνία με νέους της Ευρώπης.
Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης οι 41 μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί θα φιλοξενηθούν από Έλληνες μαθητές και εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Ιωλκού και θα έχουν την ευκαιρία γνωρίσουν
βιωματικά με μικρές και μεγάλες εξορμήσεις στην περιοχή την
ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και για
την υγιεινή διατροφή η ελιά που είναι το παγκόσμιο σύμβολο της
ειρήνης, όπως επίσης και το ρόλο που μπορεί να παίξει το σχολείο
στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆ΗΜ. ΖΙΩΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX:2413-506220
Λάρισα : 21-9-2010
Αρ. Πρωτ. : 480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Από τη Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας ανακοινώνεται ότι
έχει εκδοθεί από την Νομαρχία Λάρισας Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο, με την επωνυμία
Ζωή Τουρσουνίδη & ΣΙΑ Ο.Ε. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν
γνώση της ανωτέρω απόφασης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο 2.20
της Νομαρχίας στο τηλέφωνο 2413 - 506220.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ
Ταχ/κή ∆/νση: ΚΟΙΛΑ∆Α ΛΑΡΙΣΑΣ
Ταχ/κός Κώδικας: 415 00 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2413505900 & 2413505909
FAX: 2410-811282
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Ο ∆ήμος Κοιλάδος προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά
προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού για την περίοδο 2010-2011 με την
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό καθηγητές Φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.
Τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού που θα εφαρμοσθούν είναι:
1.Αθλητισμός & Γυναίκα τέσσερα (4) τμήματα με Π.Φ.Α.
2.Αθλητισμός & Παιδί (Στίβος) δύο (2) τμήματα με Π.Φ.Α.
3.Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία δύο (2) τμήματα με Π.Φ.Α.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κόλλημα κατά το άρθρο 22 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη δικαστικής
απαγόρευσης).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και δέκα ημέρες
μετά από την ανακοίνωση, στα γραφεία του ∆ήμου Κοιλάδος (τηλ/να:
2413505900 & 2413505909).
Απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Υπ/νη ∆ήλωση ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση &
στο βιογραφικό είναι αληθή.
4.Φωτ/φο του Πτυχίου
5.Φωτ/φο του ∆.Α. Τυατότητας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παπακρίβος Χρυσόστομος

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Από τη Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί από την Νομαρχία Λάρισας Απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του εργαστηρίου μηχανολογικών εργασιών,
φερομένης ιδιοκτησίας του κ. Χαλιαμούρδα Απόστολου, που βρίσκεται
στο 1ο χλμ της Περιφερειακής Οδού Λαρίσης - Τρικάλων στο ∆ήμο
Λάρισας . Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση της ανωτέρω
απόφασης να επικοινωνήσουν με το Γραφείο 2.20 της Νομαρχίας στο
τηλέφωνο 2413 - 506220.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ

