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Συνδρομή από 5 Ευρώ το χρονο
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο Φωτεινό

γ. δεν δημοσιεύεται

1. Τρ.Πειραιώς:
GR9001716220006622140737308

2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

3. Άρτα:Βιβλιοπωλείο “Κιμωλία” Πλ. Κιλκίς.

Φελέκης
Θεόδωρος

Τηλ.
6945598597

2681023933

Ν ε ο χ ώ ρ ι

f o t e i n i o t e s . g r
Η ιστοσελίδα μας

Στις   21/09/2018,   ημέρα   Παρα-

σκευή,   εντάχθηκε  στο ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΠΑΑ) 2014-2020  με   κωδικό

ΟΠΣΑΑ   0006112448, το   έργο

με   τίτλο:   «Βελτίωση   αγροτι

κής οδοποιίας   Δ.Κ.   Νεοχωρίου».

Το   έργο   αφορά   την   βελτίωση-

υφιστάμενου   αγροτικού   δρόμου

που   εξυπηρετεί

αγροτικές καλλιέρ-

γειες. Ο δρόμος έχει

συνολικό μήκος

1144.06μ. Πρόκειται

για υφιστάμενη αγρο-

τική οδό αποτελού-

μενη από χωμάτινα

τμήματαμέσου   πλά-

τους   4   -   7   m,   η

οποία  παρουσιάζει

προβλήματαφθορών

του   οδοστρώματος,

στενώσεων   και   τοπικών ελιγμών.

Θα   γίνονται   διαπλατύνσεις   του

δρόμου   όπου   και   όποτε χρει-

άζονται   προκειμένου   να   λάβει

το   προβλεπόμενο   πλάτος σύμ-

φωνα   με   την   κείμενη   νομοθε-

σία.   

Παράλληλα   θα κατασκευαστούν

οι   απαραίτητοι   αποστραγγιστι-

κοί   αύλακες ομβρίων υδάτων

καθώς επίσης και τα προβλεπό-

μενα τεχνικά ώστε να καταστεί ο

δρόμος ασφαλής και λειτουργικός

για τους πολίτες της   Δ.Κ.   Νεοχω-

ρίου.   Ο   συγκεκριμένος   δρόμος

θα   καταλήγει   στη μονάδα   επε-

ξεργασίας   λυμάτων   έμπροσθεν

του   Ιερού   Ναού   Αγίου Κοσμά

του Αιτωλού.         Το   έργο   θα   κα-

τασκευαστεί   έπειτα   από   ανοι-

χτό   ηλεκτρονικό  διαγωνισμό.   Ο

χρόνος   κατασκευής   ορίζεται   σε

12   μήνες.   Ο προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται στο ποσό των

476.000,00€ μεΦΠΑ. 

(Από δελτίο τύπου του Δήμου Ν.

Σκουφά)

α.φ
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Σελ. 2 Φωτεινό

Φωτεινό-πολιτιστικά

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος κατά τον νόμο-

Σελιδοποίηση 

Φελέκης Αλέξανδρος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Φελέκης Αλέξανδρος 6983606103

Αντιπρόεδρος
Τριαντάφυλλος Ιωάννης

6982409826

Γραμματέας

Βαρδής Γιώργος 6936677004

Ταμίας

Μαλτέζου Νάντια 6951143315

Μέλος
Πανέτας Λάμπρος 6980105396

Ό λ ο ι Φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς

Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������


���������� �.

������	���
�. 6945772077

Οδοντίατρος

Μπούρα-Κασσελούρη
Αναστασία

Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τ. 2791023354

Τριανταφύλλου Παρθε-

νία

Σκουφά 119 Άρτα

Τηλ. 2681400655

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα 

2. Κων/νος και Παναγιώτα Γεωργούλα(ς): εγγόνια Παρασκευής Μασούρα 

3. Μαρία Τζουβάρα: κόρη Ελένης Ε. Κασσελούρη 

4. Κομμώσεις Νίκη: σύζυγος Νίκου Γκαναβία, γιου Αικατερίνης Τριανταφύλλου 

5. Βιβλιοπωλείο Κιμωλία: Βασιλικής Τσιροδήμου,εγγονής Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη 

6. Φούρνος της γιαγιάς: του Κων/νου Χρ. Κασσελούρη 

7. Κυριακή Πάνου: σύζυγος Αποστόλη Λ. Τριαντάφυλλου 

8. Δημήτριος Βέτσιος: σύζυγος Αναστασίας Στ. Κασσελούρη 

9. Γεώργιος Τράμπας: σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη, τραγουδίστριας
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Σελ. 3 Φωτεινό

α κ τ ι ν ί δ ι α

Καθίσταται άμεση ανάγκη να σας

γνωστοποιήσουμε την αντίθεσή μας

με το άρθρο   4   της   υπό   διαβού-

λευσης   Υπουργικής   Απόφασης

στο   σχέδιο   της   οποίας αναφέρον-

ται   οι   ρυθμίσεις   θεμάτων   εμπο-

ρίας   και   διακίνησης   των

ακτινιδίων.   Στο σύνολό τους οι ακτι-

νιδιοπαραγωγοί του Δήμου μας είναι

ιδιαίτερα προβληματισμένοι με το  εν

λόγω  άρθρο, σύμφωνα  με το  οποίο

τα  μέσα συσκευασίας  ακτινιδίων

στα στάδια   εξαγωγής   σε   τρίτες

χώρες   και   της   αποστολής   στην

Ε.Ε.,   καθώς   και   στα στάδια   της

διακίνησης   και   εμπορίας   στην

εγχώρια   αγορά   που   έπονται   της

τυποποίησης /συσκευασίας, απαγο-

ρεύεται να υπερβαίνουν τα 20 κιλά

ενώ με το ίδιοάρθρο   επιτρέ-

πονται   οι   εισαγωγές   ακτι-

νιδίου   χωρίς   περιορισμούς

στη   συσκευασία. Αξιοση-

μείωτο δε  είναι  ότι  η  νομο-

θετική  αυτή  ρύθμιση  του

άρθρου 4 της  Υ.Α.  δεν

εφαρμόζεται σε καμία χώρα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και για κανένα φρούτο.Η δια-

βούλευση και συζήτηση

προς ψήφιση του σχεδίου

της προαναφερόμενης Υ.Α  γίνεται τη

στιγμή που ήδη έχουν επιτευχθεί εμ-

πορικές συμφωνίες για ακτινίδια των

ποικιλιών Soreli, Hayward σύμφωνα

με την υφιστάμενη νομοθεσία Υ.Α.

72/109346(ΦΕΚ Β΄3710/20/10/2017)

για την εμπορία και εξαγωγή ακτινι-

δίων του 2018 κι ενώέχει ήδη ξεκινή-

σει η συγκομιδή των πρόωρων

ποικιλιών. Είναι ολοφάνερο πως με

την απαγόρευση   αυτή   και   γενικό-

τερα   με   την   αλλαγή   του   νομο-

θετικού   πλαισίου   στη

συγκεκριμένη   χρονική   στιγμή,   κα-

ταργείται   η   ελεύθερη   διακίνηση

αγαθών   που αποτελεί πυλώνα της

Ε.Ε και ευνοείται η αποκλειστική δια-

κίνηση του ακτινιδίου μόνοαπό εγχώ-

ριους  εμπόρους  με  αποτέλεσμα

την  απαξίωση του   προϊόντος, την

πτώση των τιμών σε χαμηλά επί-

πεδα και μείωση των εξαγωγών. Τα

τελευταία χρόνια για τους συνδημό-

τες  ακτινιδιοπαραγωγούς μας και

γιατους παραγωγούς του  νομού μας

ευρύτερα, έχουν εξασφαλιστεί υψη-

λές τιμές (0,55-

065 €/κιλό), οι εξαγωγές του ακτινι-

δίου έχουν αυξηθεί σημαντικά και

επιπλέον για τηφετινή χρονιά η ανα-

μενόμενη παραγωγή θα αγγίξει τους

200.000 τόνους που λόγωέλλειψης

αποθηκευτικών   ψυκτικών   χώρων

(οι   υπάρχοντες   αποθηκευτικοί

ψυκτικοίχώροι   καλύπτουν   μόνο

120.000   τόνους   ακτινιδίου)   κιν-

δυνεύει   η   παραγωγή   να κατα-

στραφεί. Για όλους τους παραπάνω

λόγους ζητούμε την άμεση από-

συρση του άρθρου 4 της υπό δια-

βούλευσης Υ.Α. και να επανεξεταστεί

η ρύθμιση αυτή καθώς δεν ισχύει η

εφαρμογή της νομοθετικά και παγκο-

σμίως και ούτε τεκμαίρεται.

(Από Δελτίο Τύπου του Δήμου Ν.

Σκουφά)

« Ο Μακρυγιάννης»

Ο   Πολιτιστικός   Σύλλογος   Άρτας

«ΟΜακρυγιάννης»     ανακοινώνει   ότι

κατά   την χρο-

νική   περίοδο

Οκτώβριος   2018

–   Ιούνιος   2019

στο Σύλλογο μας

θα λειτουργή-

σουν τα παρα-

κάτω τμήματα:

1. ΦΙΛΑΡΜΟ-

ΝΙΚΗ   ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ(   ΓιαΠρο-

χωρημένους και

Αρχάριους)

2. ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

(Τμήματα   για

μικρούς   και με-

γάλους)

3. ΧΟΡΩΔΙΑ (Παι-

δική- Εφηβική- Μικτή)

4. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

5. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

6. ΣΚΑΚΙ

7. ΑΡΓΕΝΤΙΚΟ TANGO-LATIN

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

10. ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ

11. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (Για παιδιά- Ενήλικες)

12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΗΝΤΙΚΩΝ

Οι εγγραφές θα γίνονται από 15 Σε-

πτεμβρίου 2018 από   7μ.μ   έως   9μ.μ.

στα   γραφεία   του   Συλλόγου, οδός

Πριοβόλου 11. Πληροφορίες στα τηλ.:

26810 26226 και 2681072370. Τα   μα-

θήματα   όλων   των   τμημάτων   θα ξε-

κινήσουν από 1 Οκτωβρίου 2018.                                         

Το Δ.Σ. Του Πολιτιστικού Συλλόγου

« Ο Μακρυγιάννης»
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