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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Φάρσαλα  7/9/2017  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-   Αριθµ. Πρωτ.:643 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.∆.Φ.)- Ν.Π.∆.∆. 

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (µε αντίτιµο) 

ME TO Π.∆. 524/1980 

Ο Οργανισµός Πολιτισµού-Αθλητισµού-Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Φαρσάλων. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύµφωνα µε τις οποίες δεν 

υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 «Οι 

λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που 

προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο 

∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/Α). 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980). 

5. Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆. 

σύµφωνα µε το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 

για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθµίσεων του Ν. 3812/2009.  

6. Το µε αριθµ.πρωτ.13594/16-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» 

7. Την υπ’ αριθµ. 4925/58064/25-04-2017 εισηγητική έκθεση της αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου στον Οργανισµό  Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής 
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Προστασίας Αλληλεγγύης ∆ήµου Φαρσάλων(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.∆.Φ) µε κάλυψη της 

δαπάνης υπό µορφή αντιτίµου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

8. Την υπ΄αριθµ. Οικ.19648/13-6-2017  απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 

(Α∆Α:6ΗΥΕ465ΧΘ7-ΓΣΓ) µε θέµα «Έγκριση σύναψης εξακοσίων εξήντα µίας 

(661)συµβάσεων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. σε ΟΤΑ της χώρας>> για την 

παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους» 

9.  Την αριθµ.56/2017 απόφαση του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ µε θέµα: 

«Καθορισµός τριµελούς επιτροπής για τον έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών 

προσόντων των υποψηφίων και την αξιολόγηση αυτών των συµβάσεων Ι∆ΟΧ 

µε αντίτιµο» 

10. Την αριθµ.57/2017 απόφαση του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ µε θέµα: 

«Καθορισµός όρων Ανακοίνωσης, για σύναψη συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» 

11. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών τoυ  Οργανισµού Πολιτισµού 

Αθλητισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Φαρσάλων(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.∆.Φ),όπως καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε µε την 

υπ΄αριθµ.51/2012 (ΦΕΚ 301τ.Β 14/2/2013) απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύµβασης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε 

αντίτιµο) µε έξι (6) δασκάλους µουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και ένα (1) δάσκαλο 

χορωδίας για την κάλυψη των αναγκών του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ), που εδρεύει στα Φάρσαλα, Πατρόκλου 3 Τ.Κ.40300, µε αντικείµενο 

την στελέχωση τµηµάτων υποδοµής, για την παράδοση µαθηµάτων µουσικής, για χρονικό 

διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως (9) µήνες (σε περίπτωση αναγνωρισµένης σχολής) από την 

ηµεροµηνία πρόσληψης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ(ανά κωδικό απασχόλησης ) 

 

 

A/A Tόπος εκτέλεσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

Σύµβασης 

 

Αριθµός 

ατόµων 

 

1. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

ΤΕ ∆άσκαλος 

µονωδίας 
9 µήνες 1 

2. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

ΤΕ ∆άσκαλος 

κλασσικής κιθάρας 
9 µήνες 1 

3. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

∆Ε ∆άσκαλος 

ηλεκτρικής κιθάρας 
9 µήνες 1 

4. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

Τ.Ε ∆άσκαλος 

φλάουτου 
9 µήνες 1 

5. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

∆Ε ∆άσκαλος 

παραδοσιακού 

κλαρίνου 

9 µήνες 1 

6. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

∆Ε ∆άσκαλος 

παραδοσιακού 

βιολιού 

9 µήνες 1 

7. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΟΥ 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. 

ΤΕ ∆άσκαλος 

χορωδίας 
8 µήνες 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β :ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα ) προσόντα 

1  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. ∆ίπλωµα ή πτυχίο µονωδίας Ωδείου ή Μουσικής Σχολής 

αναγνωρισµένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α 

2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

3. Πτυχίο πιάνου 

4. Βεβαίωση προυπηρεσίας από Ωδείο η Μουσική Σχολή 

αναγνωρισµένα από το κράτος. 

2  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. ∆ίπλωµα ή Πτυχίο κλασσικής κιθάρας Ωδείου ή Μουσικής 

Σχολής αναγνωρισµένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α 

2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

3. Βεβαίωση προυπηρεσίας από Ωδείο η Μουσική Σχολή 

αναγνωρισµένα από το κράτος. 

3  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

2. Βεβαίωση εµπειρίας ή προϋπηρεσίας στο αντικείµενο 

4  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. ∆ίπλωµα ή Πτυχίο  Φλάουτου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής 

αναγνωρισµένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α 

2. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

 

5  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

2. Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση εµπειρίας ή προϋπηρεσίας στο 

αντικείµενο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση επάρκειας διδασκαλίας 

6  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

2. Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση εµπειρίας ή προϋπηρεσίας στο 

αντικείµενο ή Υπεύθυνη ∆ήλωση επάρκειας διδασκαλίας 
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Κωδικός 

απασχόλησης 

 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα ) προσόντα 

7  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. ∆ίπλωµα διεύθυνσης χορωδίας ή δίπλωµα σύνθεσης ή 

πτυχίο Φούγκας Ωδείου ή Μουσικής Σχολής  αναγνωρισµένα 

από το ΥΠ.ΠΟ.Α 

2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε θέση δασκάλου χορωδίας 

3. Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης 

 

Η σύναψη των συµβάσεων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (µε 

αντίτιµο) θα γίνει υπό την προϋπόθεση συγκρότησης των αντίστοιχων τµηµάτων. 

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε 

πολιτογράφηση, και έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξης της προθεσµίας  υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εφόσον µέχρι την απόκτησή 

της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

(Ν. 2431/1996) µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού και µε την επιφύλαξη 

του Π.∆. 255/1998. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να προσληφθούν 

ως υπάλληλοι πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Για τους 

ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την 

άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό 

Ελληνοµάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας: α)Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 

και β)Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101 των 

κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται µε επίπεδα του Συµβουλίου της Ευρώπης: 

Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) 

µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
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Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) 

∆ιοικητικού Προσωπικού. 

Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 

υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για 

πλήρωση των προκηρυσσοµένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και 

Οµογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 

Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 

αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (Ν.∆. 3832/1958). 

2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

3. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

4. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007). 

5. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 

αυτές. 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί 

ποινής αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα πρόσληψης. 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εµπειρίας στο αντίστοιχο αντικείµενο. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε 

∆ηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

- Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε 

επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, 

ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος. 

- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

- Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από το αναφερόµενα 

στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική 
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δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για 

οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. 

- Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

- Ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007). 

7. Βιογραφικό 

8. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επιµόρφωσης ή παρακολούθησης σεµιναρίων 

 

Προθεσµία & Τόπος Υποβολής Αιτήσεων 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότησηφέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 

µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆ήµου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, 40300, υπόψιν κ. Γακόπουλου 

Βάιου (τηλ. επικοινωνίας: 2491350142). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 

κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 

ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 

παρούσας σε τοπική εφηµερίδα και εφηµερίδα του Νοµού. 

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν 

αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη 

τηςπροθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας 

στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Φαρσάλων: www.farsala.gr  

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 2491350141 ,2491350142 

 

Επιλογή – Ανάρτηση Πινάκων – Υποβολή Ενστάσεων 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που 

συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 56/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. ).  
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Σελίδα 8 από 8 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. , στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου Φαρσάλων και στην 

ιστοσελίδα www.farsala.gr  του ∆ήµου Φαρσάλων. Κατά των ανωτέρων πινάκων οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

∆.Φ.  µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µε την πάροδο δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 

 

∆ηµοσίευση της Ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί στην τοπική εφηµερίδα «ΝΕΑ 

ΦΑΡΣΑΛΑ» και στην εφηµερίδα του Νοµού Λάρισας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει: 

- στο χώρο ανακοινώσεων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆.Φ. (είσοδος ∆ηµαρχείου) 

- στη ∆ιαύγεια 

- στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρσάλων. www.farsala.gr 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
 
 

∆ΕΡΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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