
Όλα τα νέα πρόσωπα 
στο σχήμα διοίκησης του δήμου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Το νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου 
καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
εξέλεξε στις 9 Ιανουαρίου 2022 το δημο-

τικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης. Νέα πρόεδρος 
δημοτικού συμβουλίου εξελέγη η Αθηνά Παπαδάκη, 
από την παράταξη «Δημοκρατική Ενότητα», η οποία 
ήταν πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 
(ΔΕΠΠΑΘ). Αντιπρόεδρος εξελέγη η Ευγενία Αγορα-
στούδη, από την παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών” 
και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Γραικός από την 
παράταξη «Ο Δήμος μας Αύριο».   

Παράλληλα, με αποφάσεις του δημάρχου Θέρμης 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου καθώς και του δημοτικού 
συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επι-
τροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι διοικήσεις 
στο Νομικό Πρόσωπο του δήμου και στη Δημοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ), καθώς και τα μέλη των 
σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Θέρμης ορίστη-
καν οι νέοι αντιδήμαρχοι η θητεία των αντιδημάρχων 
ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου 
έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Το νέο σχήμα των αντιδη-
μάρχων αποτελούν οι: Απόστολος Τσολάκης, Οικονο-
μικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Στυλιανός Αποστόλου, Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής 
Προστασίας, Σπύρος Γαντάς, Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Σωκράτης Σαμαράς, Πολεοδομίας, Κωνσταντίνος Κου-
γιουμτζίδης, Πολιτικής Προστασίας, Στέργιος Γκιζάρης, 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Βασίλης Μουστάκας, 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και Αργύρης Μωραΐτης, 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης.
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ΕΜΠΟΡΟΙ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΘΕΡΜΗΣ

Καλή 
νέα χρονιά 
με ανοιχτά μαγαζιά!

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΘ

Μεταφορά του 
ΑΧΕΠΑ 
και της Ιατρικής 
στη Θέρμη

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δωρεάν μάσκες 
υψηλής προστασίας 
σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς

ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Δόθηκαν σε κυκλοφορία
τα πρώτα πέντε 
χιλιόμετρα
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Οι αλλαγές 
που ζήτησε 
ο δήμος Θέρμης 
για το παραλιακό 
μέτωπο

Τρεις αλλαγές στο προτεινόμενο 
σχέδιο ανάπλασης του παραλι-
ακού μετώπου, ζήτησε ο δήμος 
Θέρμης, κατά την ειδική συνε-
δρίαση που έγινε στο δημοτικό 
συμβούλιο, με τη συμμετοχή και 
του περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα. Συγκεκριμένα, ο δή-
μαρχος Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος ζήτησε να διευκρινιστεί ότι:
α. η προβλεπόμενη ναυπηγοεπι-
σκευαστική ζώνη δεν θα αφορά 
αποκλειστικά αλιευτικά σκάφη, 
αλλά θα αφορά και σκάφη ανα-
ψυχής, τουριστικά κ.λπ.
β. στις επιτρεπόμενες χρήσεις θα 
περιλαμβάνεται και χώρος ελλι-
μενισμού σκαφών κάθε είδους,
γ. οι προβλεπόμενες εγκαταστά-
σεις να υλοποιηθούν έπειτα από 
διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, σύμφωνα με 
την υφιστάμενη νομοθεσία, τα 
δε μέτρα, οι όροι και οι περι-
ορισμοί που θα τεθούν στη 
σχετική Απόφαση Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων για την 
ελαχιστοποίηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πρέπει να τύχουν της σύμφωνης 
γνώμης του δήμου Θέρμης.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ 

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργανώνει για μια ακόμη 
χρονιά, τον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΡΩΝ», στον οποίο προσκαλούνται να συμμετέ-
χουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος 
έχει εγκριθεί με το αρ. πρωτ: Φ15/121822/Δ2/ 28- 
09-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε 
μια προσπάθεια για την κινητοποίηση και συμμετοχή 
των νέων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρόπου ζωής. 

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των 
μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με 
την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της 
Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και στην προ-
ώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, 
συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και 
την παγκόσμια συνεργασία. 

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους 
νέους προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί 
και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι 
το μέλλον, μέσα από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημι-
ουργηθεί από την πανδημία, έχουν άμεση σχέση 
με το θέμα του διαγωνισμού. Το περιβάλλον και 
οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι είναι επίκαιροι περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά. Στόχοι όπως: «Καλή υγεία 
και ευημερία», «Ποιοτική εκπαίδευση» «Βιώσιμες 
πόλεις και Κοινότητες», «Αξιοπρεπής εργασία και 
οικονομική ανάπτυξη», «Δράση για το κλίμα», είναι 
κάποιοι από τους στόχους που οι μαθητές – μαθή-
τριες μπορούν να φωτογραφήσουν. 

Δεν είναι απαραίτητο οι φωτογραφίες να είναι 
από επισκέψεις σε άλλες περιοχές. Με ασφάλεια 
και με υπευθυνότητα οι φωτογραφίες μπορούν να 
απεικονίζουν στιγμές από τη γειτονιά, τις κοντινές 
βόλτες, την καθημερινότητα! Η περιοχή απ΄ όπου 
θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό 
που θα υποβληθεί, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο Δήμος, 
στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτο-
γράφισης και οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται 
με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου 
Ανάπτυξης με τους οποίους συνδέονται. 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγω-
νισμό θα πρέπει να είναι ψηφιακά αρχεία jpeg με 
την μεγαλύτερη διάσταση 1920px στα 72dpi και 
δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος ψηφιακού 
αρχείου τα 2MB. Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr ή 
σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο 
χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, 
ΤΘ 60497 Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή στις 
ψηφιακές φωτογραφίες κάθε διακριτικού όπως 
ονόματα, λογότυπα, συνθηματικά κλπ, που μπο-
ρούν να επηρεάσουν την κρίση της επιτροπής. 
Επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών φωτογραφιών 
που έχουν υποστεί τεχνική επεξεργασία όπως 
συρραφή (stitching) αν πρόκειται για πανοράμα-
τα, HDR για αύξηση του δυναμικού εύρους της 
φωτεινότητας, αφαίρεση περιττών στοιχείων κλπ, 
χωρίς αλλοίωση των πραγματικών συνθηκών του 
θέματος. Επίσης επιτρέπεται η υποβολή φωτογρα-

φιών που έχουν προέρθει από ψηφιοποίηση φιλμ, 
θετικών ή αρνητικών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με τεχνική 
κολάζ. Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την 
αισθητική αξιολόγηση των υποβληθέντων φωτο-
γραφιών, που έχουν προέρθει με την εφαρμογή 
των παραπάνω τεχνικών. Θα πρέπει, επίσης, εάν 
εμφανίζονται πρόσωπα στις φωτογραφίες, να έχει 
εξασφαλιστεί η έγκριση τους με Υπεύθυνη Δήλωση 
του ατόμου που εμφανίζεται ή του κηδεμόνα σε 
περίπτωση ανηλίκου. Οι φωτογραφίες που θα 
βραβευθούν θα πρέπει να αποσταλούν στους 
διοργανωτές για εκτύπωση και συμμετοχή στην 
τελική φωτογραφική έκθεση. Το μέγεθος των 
ψηφιακών αρχείων προς εκτύπωση θα πρέπει να 
είναι αρχεία TIFF 8bit, τουλάχιστον 4000px κατά 
την μεγαλύτερή τους διάσταση και γενικότερα θα 
πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα 
για εκτύπωση (μέγεθος Α3).

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Δεκεμ-
βρίου 2021 έως 15 Μαρτίου 2022. Κάθε διαγωνι-
ζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό 
με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών. 

Στις καλύτερες φωτογραφίες, θα απονεμηθούν 
από κριτική επιτροπή, τα παρακάτω βραβεία: 

• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των 
μαθητών του Γυμνασίου 

• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των 
μαθητών του Λυκείου 

• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτο-
γραφίες Γυμνασίου 

• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτο-
γραφίες Λυκείου 

Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την 
καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Λυκεί-
ου και του Γυμνασίου από την κριτική επιτροπή, 
απονέμεται ως βραβείο, μία δωροεπιταγή για 
αγορά φωτογραφικού υλικού € 500 και € 300 ευρώ 
αντίστοιχα. Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) 
πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου και οι 
(5) πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, 
θα εκτυπωθούν σε ειδική έκδοση επιτραπέζιου 
ημερολογίου του έτους 2023, με ειδική αναφορά 
στο διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 
τουλάχιστον 500 αντίτυπα. Για την απονομή των 
παραπάνω βραβείων θα πραγματοποιηθεί σχετική 
εκδήλωση, δια ζώσης ή διαδικτυακά με βάση τα 
επιδημιολογικά  δεδομένα της χρονικής περιόδου, 
που θα διοργανωθεί. 

Η οριστική ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανα-
κοινωθεί στους συμμετέχοντες μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας για αποστολή των φωτογραφιών 
τους για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα και σε 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαγωνισμός φωτογραφίας με 
θέμα «Το μέλον που θέλουμε – 
Βιώσιμη διαχείριση πόρων» 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Καλή χρονιά με ανοιχτά μαγαζιά!

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΘ, Ευστά-
θιος Πιστέλας κατά το σύντο-
μο χαιρετισμό του σημείωσε 
μεταξύ άλλων ότι “το εκρηκτικό 
μείγμα οικονομικής και ενεργει-
ακής κρίσης αποδυνάμωσαν την 
κατανάλωση. Η δε κοινωνική 
αποστασιοποίηση που επέφεραν 
τα μέτρα προστασίας από την 
πανδημία στέρησαν τη φυσική 
παρουσία των καταναλωτών 
στην αγορά”. Ο κ. Πιστέλας ευχή-
θηκε το 2022 «να είναι καλή και 
ευλογημένη χρονιά με ανοιχτά 
μαγαζιά». 

Το μέλος του δ.σ. της ΕΣΕΕ Φανή 
Μπλιούμη αναφέρθηκε στην 
επίδραση της πανδημίας στη λει-
τουργία του εμπορίου και της 
αγοράς, με τον περιορισμό της 
επισκεψιμότητας των κατανα-
λωτών στα καταστήματα και 
τη ραγδαία άνοδο του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου. Παράλληλα 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
που δέχτηκαν οι έμποροι και οι 
επαγγελματίες από τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο, καθώς και στη 
ραγδαία αύξηση του ενεργειακού 
κόστους που όπως τόνισε δυσκό-
λεψαν ακόμη περισσότερο τους 
εμπόρους και επαγγελματίες, όχι 

μόνο για την αναπλήρωση των 
απωλειών τους, αλλά ακόμη και 
για την επιβίωσή τους. Πρόκειται 
για δύο σημαντικά θέματα που 
αναδείχτηκαν, όπως ανέφερε 
η κ. Μπλιούμη, και στον πρω-
θυπουργό από τον πρόεδρο της 
ΕΣΕΕ Γιώργο Καρανίκα. «’Έλλει-
ψη χρημάτων στάση εμπορίου’ 
λέει το γνωστό ρητό, δεν έχουμε 
φτάσει βέβαια σε τέτοιο τέλμα, 
αλλά αν δεν υπάρξει στην αγορά 
το αμέσως επόμενο διάστημα 
ενίσχυση με συγκεκριμένες και 
στοχευμένες ενέσεις ρευστό-
τητας από κοινοτικά,  κρατικά 
και τραπεζικά κονδύλια τότε το 
τρένο της ανάπτυξης δεν θα έρθει 
για όλους τους επιχειρηματίες», 
σημείωσε η κ. Μπλιούμη. 

Καταλήγοντας τόνισε πως η 
διοίκηση της ΕΣΕΕ, πέρα από 
τις ευέλικτες δράσεις χρηματο-
δότησης, ζητά να υπάρξει και 
ελάφρυνση των φορολογικών 
βαρών των επιχειρηματιών, 
αλλά και κατάργηση κάποιων, 
όπως για παράδειγμα το τέλος 
επιτηδεύματος. Παράλληλα ένα 
βασικό αίτημα της ΕΣΕΕ είναι η 
μετατροπή της επιστρεπτέας προ-
καταβολής σε μη επιστρεπτέα, 
καθώς και η άμεση εφαρμογή 

του προγράμματος ενεργειακής 
αναβάθμισης των Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Ο γενικός γραμματέας του 
ΕΕΘ, Κλεόβουλος Θεοτόκης ανα-
φέρθηκε στη σημαντική συμβολή 
της ΕΕΕΘ στην ανάπτυξη του 
δήμου Θέρμης, καθώς και στις 
δράσεις που γίνονται από κοι-
νού με το ΕΕΘ και τη σημαντική 
βοήθεια της δημοτικής αρχής 
Θέρμης και του δημάρχου Θεό-
δωρου Παπαδόπουλου, όπως 
είπε. «Αποκορύφωμα αυτής της 
εξαιρετικής συνεργασίας ήταν η 
διοργάνωση της ‘Λευκής Νύχτας’ 
στη Θέρμη, την πορεία της οποίας 
αν δεν ανέκοπτε η πανδημία τα 
τελευταία δύο χρόνια, θα αποτε-
λούσε σήμερα ένα από τα κορυ-
φαία γεγονότα της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, αν 
όχι για όλο το νομό». Κλείνο-
ντας ο κ. Θεοτόκης ανακοίνωσε 
πως το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα η «Ανατολική Α.Ε.» σε 
συνεργασία με το δήμο Θέρμης 
θα είναι σε θέση να παρουσιά-
σουν ένα πρότυπο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα το οποίο θα αφορά 
στην εκπαίδευση αποφοίτων 
πανεπιστημίων στον τομέα του 
«επιχειρείν». 

Στο δικό του χαιρετισμό ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση. Αναφέρθηκε στη δημιουργία 
δύο νέων Συλλόγων Εμπόρων και Επαγγελματιών στο δήμο 
Θέρμης, αυτών της Μίκρας και των Βασιλικών οι οποίοι, όπως 
είπε, είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων και επίμονων 
ενεργειών του μέλους του δ.σ. της ΕΣΕΕ Φανής Μπλιούμη 
και του γενικού γραμματέα του ΕΕΘ Κλεόβουλου Θεοτόκη. 
«Είμαστε από τους λίγους δήμους που έχουν τρεις Επαγ-
γελματικούς Συλλόγους» σημείωσε ο δήμαρχος Θέρμης 
και ευχήθηκε «να λειτουργήσουν δυναμικά και με ενότητα 
προς όφελος όλων των Επαγγελματιών – Εμπόρων του 
τόπου μας». Αναφερόμενος στο ζήτημα του OPEN MALL, ο 
κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως ο δήμος Θέρμης είναι 
πανέτοιμος σε όλα τα επίπεδα και εντάχθηκε στο έργο με 
ύψος χρηματοδότησης περίπου 2 εκατ. ευρώ. «Ήδη έχει 
δημοπρατηθεί το μέρος των λεγόμενων soft ενεργειών, 
δηλαδή διαχείριση του πεζόδρομου, ψηφιακή διαχείριση, 
υπόγειοι κάδοι με αισθητήρες κ.ο.κ., έχουν ανατεθεί μελέ-
τες και έχουν παραληφθεί τα τοπογραφικά και τα στατικά 
των μελετών, ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα στο μήνα 
και προχωράμε σε δημοπράτηση και αυτού του μέρους 
του έργου». Τέλος, ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρθηκε στις 
ενέργειες της διοίκησης του δήμου ώστε άμεσα να γίνει ο 
διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας του υπόγειου 
πάρκινγκ ώστε να είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο διατηρώντας 
ωστόσο τις ισχύουσες τιμές για τους μόνιμους κατοίκους, 
αλλά και δωρεάν την πρώτη μισή ώρα για την εξυπηρέτηση 
της τοπικής αγοράς. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές της Β’ περιφέρει-
ας Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης, Θεόδωρος  Καράο-
γλου και Σωκράτης Φάμελλος, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα 
Πατουλίδου, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου 
Θεόδωρος Μητράκας. Ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας Κώστας  Κουγιουμτζίδης, ο πρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ν. 
Ραιδεστού Παναγιώτης Κατρανιάς, η αντιπρόεδρος του ΕΕΘ 
Χρύσα Γεωργιάδου – Γρανούζη, ο πρόεδρος του συλλόγου 
Σερραίων κατοίκων Θέρμης Παναγιώτης Μαλούδης, μέλη 
της ΕΕΕΘ από Θέρμη και Ν. Ραιδεστό και οι εκπρόσωποι 
από τους εμπορικούς συλλόγους Βασιλικών, Θερμαϊκού, 
Καλαμαριάς, Ελευθέριου Κορδελιού, Λαγκαδά, Μίκρας, 
Ωραιοκάστρου, Κιλκίς, Ιερισσού, Πολυγύρου, Πάρκινγκ 
Αεροδρομίου και Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης. 

Την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου η Ένωση 
Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης. Στην εκδήλωση, η οποία έγινε στο πολιτιστικό κέντρο Νέας 
Ραιδεστού με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, παραβρέθηκαν ο 

δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Εμπορικών Συλλόγων από διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενό-
τητας Θεσσαλονίκης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και επαγγελματίες, μέλη της ΕΕΕΘ.



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ4 ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 5Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΡ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όλα τα νέα πρόσωπα στα όργανα διοίκησης 
του δήμου Θέρμης

Το νέο προεδρείο του δημοτικού 
συμβουλίου καθώς και τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής και 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέ-
λεξε στις 9 Ιανουαρίου το δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου Θέρμης. Νέα 
πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου 
εξελέγη η Αθηνά Παπαδάκη, από 
την παράταξη «Δημοκρατική Ενό-
τητα», η οποία ήταν πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ), η οποία 
είχε διατελέσει πρόεδρος δημοτι-
κού συμβουλίου και στο παρελθόν. 
Αντιπρόεδρος εξελέγη η Ευγενία 
Αγοραστούδη, από την παράταξη 
«Παρέμβαση Πολιτών” και γραμμα-
τέας ο Κωνσταντίνος Γραικός από 
την παράταξη «Ο Δήμος μας Αύριο».   
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος ευχαρίστησε τον Κων-
σταντίνο Τιτέλη για όσα προσέφερε 
κατά την προηγούμενη διετία από τη 
θέση του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου, λέγοντας πως «υπήρ-
ξε άψογος στα καθήκοντά του και 
εάν ήταν στη δική μου βούληση, θα 
ήθελα να συνεχίσει και την επόμενη 
διετία». Παράλληλα ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία στα νέα μέλη του προεδρείου 
του δημοτικού συμβουλίου, όπως 
και σε αυτά των δύο Επιτροπών, της 
Οικονομικής και της Ποιότητας Ζωής.
Η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Αθηνά Παπαδάκη αφού ευχα-
ρίστησε όλα τα στελέχη και τους 
εργαζόμενους της ΔΕΠΠΑΘ για τη 
συνεργασία τους τα τελευταία πέντε 
χρόνια, εξέφρασε την ελπίδα, στη 
διάρκεια της θητείας του νέου προε-
δρείου, οι συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου να γίνονται και πάλι δια 
ζώσης, μόλις υποχωρήσει η πανδημία.  
Με αποφάσεις του δημάρχου Θέρμης 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου καθώς και 
του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι 
διοικήσεις στο Νομικό Πρόσωπο του 
δήμου και στη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλ-
λοντος και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ), 
καθώς και τα μέλη των σχολικών 
επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Απόστολος Τσολάκης, αντι-

δήμαρχος Οικονομικών, 
πρόεδρος

• Στυλιανός Αποστόλου, με ανα-
πληρωτή τον Σπύρο Γαντά

• Κωνσταντίνος Κουγιουμτζί-
δης, με αναπληρωτή τον 
Σωκράτη Σαμαρά

• Δημήτρης Βογιατζής, με ανα-

πληρωτή τον Στέργιο Γκιζάρη
• Φανή Χατζηδημητρίου, με 

αναπληρωτή τον Δαμιανό 
Ζελιλίδη

• Αργύρης Μωραΐτης, με ανα-
πληρώτρια την Ευαγγελία 
Κούτρη

• Δήμητρα Χίνη, με αναπληρώ-
τρια την Άννα Τσιφτελίδου

• Σάββας Φωτιάδης με αναπλη-
ρωτή τον Κωνσταντίνο Γραικό

• Νικόλαος Μπίκος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
• Στέργιος Γκιζάρης, αντιδήμαρ-

χος Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης, ως πρόεδρος

• Σπύρος Γαντάς, με αναπληρω-
τή τον Στυλιανό Αποστόλου

• Δαμιανός Ζελιλίδης, με 
αναπληρωτή τον Αργύρη 
Μωραΐτη

• Ευαγγελία Κούτρη, με αναπλη-
ρωτή τον Νίκο Καρκατζίνο

• Σωκράτης Σαμαράς, με ανα-
πληρωτή τον Κωνσταντίνο 
Κουγιουμτζίδη

• Κωνσταντίνος Τιτέλης, 
με αναπληρώτρια τη Φανή 
Χατζηδημητρίου

• Ευγενία Αγοραστούδη, με 
αναπληρωτή τον Ιωάννη 
Ιωσηφίδη

• Χρήστος Φάσσας, με αναπλη-
ρώτρια την Μαριάνθη Καπου-
σούζη Καραγιάννη

• Ευριπίδης Μαλικάς

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου ορίστηκε το διοικητικό 
συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - 
Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου Θέρμης», αποτελούμενο 
από τους: 
1. Αναγνώστου Πασχάλη, ως 

πρόεδρο 
2. Χατζηδημητρίου Φανή, ως 

αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή 
της τον Σαμαρά Σωκράτη 

3. Αποστόλου Στυλιανό, με ανα-
πληρωτή του τον Κουγιουμτζί-
δη Κωνσταντίνο 

4. Μωραΐτη Αργύριο (Λάκη), με 
αναπληρώτριά του την Παπα-
δάκη Αθηνά 

5. Κούτρη Ευαγγελία (Λίτσα), με 
αναπληρωτή της τον Βογιατζή 
Δημήτριο 

6. Τσιφτελίδου Αννα, με αναπλη-
ρώτρια της την Χατζηαντωνί-
ου Αργυρώ 

7. Καπουσούζη Καραγιάννη 
Μαριάνθη (Μαριάννα), με 
αναπληρωτή της τον Γραικό 
Κωνσταντίνο 

8. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, με 
αναπληρωτή της τον κ. Καρκα-
τζούνη Θεοφάνη 

9. Αγγέλου Γεώργιο, με αναπλη-
ρώτριά του την Βουτσά Μαρία 
Ελένη (Μαριαλένα) 

10. Βιολιτζή Ανδρέα, με αναπλη-
ρώτριά του την Μπιζέρα Πηνε-
λόπη (Πωλίνα) 

11. Συντάκη Ελένη, με αναπληρώ-
τριά της την Ψειράκη Μαρία 
Ρούσα 

12. Οικονόμου Γαβριήλ, με ανα-
πληρωτή του τον Αντωνίου 
Αντώνιο 

13. Τσουγκά Μελπομένη, με ανα-
πληρώτριά της την κα Προκο-
πίου Βασιλική 

14. Ματζερίδου Μαρία, με ανα-
πληρωτή της τον Καραγιάννη 
Αλέξανδρο 

15. Κίνη Μαρία, με αναπληρώτρια 
την Σκίζα Δήμητρα. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλί-
ου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολι-
τισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού 
Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) είναι τα εξής:
1. Αγγέλου Γεώργιος, κάτοικος 

-δημότης, πρόεδρος.
2. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά), 

δημοτική σύμβουλος, με 
αναπληρώτρια, τη δημοτική 
σύμβουλο Κούτρη Ευαγγελία 
(Λίτσα).

3. Λαγός Νικόλαος, δημοτικός 
σύμβουλος, με αναπληρωτή, 
τον δημοτικό σύμβουλο Σαμα-
ρά Σωκράτη

4. Κουγιουμτζίδη Κωνσταντί-
νο, δημοτικός σύμβουλος, με 
αναπληρώτριά, την δημοτική 
σύμβουλο, Χατζηδημητρίου 
Φανή.

5. Χατζηαντωνίου Αργυρώ, 
δημοτική σύμβουλος, με ανα-
πληρωτή, τον δημοτικό σύμ-
βουλο Φάσσα Χρήστο.

6. Κοντοπίδης Πολυχρόνης, 
κάτοικο -δημότης με αναπλη-
ρωτή, τον κάτοικο -δημότη 
Δημητριάδη Παναγιώτη, 
αντιπρόεδρος.

7. Ευταξία Όλγα, κάτοικο-δημό-
τισσα, με αναπληρώτριά, την 
κάτοικο -δημότισσα Δημητρίου 

Ευαγγελία -Μαρία.
8. Μπιζέρα Πωλίνα, κάτοικο-δη-

μότισσα, με αναπληρώτριά, την 
κάτοικο -δημότισσα  Αμανατί-
δου Μαρία.

9. Καρακώττα Αστέριο, κάτοικο 
-δημότη, με αναπληρωτή, τον 
κάτοικο -δημότη Γιοβανάκη 
Ιωάννη.

10. Γιαρμακόπουλο Εμμανουήλ, 
εκπρόσωπο εργαζομένων, με 
αναπληρωτή, τον εργαζόμενο 
Σανίδα Γεώργιο.

11. Γιοσμά Αικατερίνη, εκπρόσω-
πο του Συλλόγου Επαγγελμα-
τιών και Εμπόρων Θέρμης, με 
αναπληρωτή, τον Ζαφειρίου 
Απόστολο.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου ορίστηκε το διοικητικό 
συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Θέρμης ως εξής:
1. Τον κάτοικο-δημότη Μεταλ-

λούλη Αχιλλέα, ως πρόεδρο 
2. Τον δημοτικό σύμβουλο Απο-

στόλου Στυλιανό, με αναπλη-
ρωτή τον δημοτικό σύμβουλο  
Μωραΐτη Αργύριο 

3. Τον δημοτικό σύμβουλο Βογια-
τζή Δημήτριο με αναπληρώ-
τρια τη δημοτική σύμβουλο  
Παπαδάκη Αθηνά

4. Την δημοτική σύμβουλο Κού-
τρη Ευαγγελία με αναπληρώ-
τρια τη δημοτική σύμβουλο  
Χατζηδημητρίου Φανή 

5. Τον δημοτικό σύμβουλο 
Φάσσα Χρήστο με αναπλη-
ρωτή τον δημοτικό σύμβουλο 
Φωτιάδη Σάββα

6. Την κάτοικο-δημότισσα Βελονά 
Ελισσάβετ με αναπληρώτρια 
την κάτοικο-δημότισσα  Ανδρέ-
ου Μαρία 

7. Την κάτοικο–δημότισσα Συντά-
κη Ελένη με αναπληρώτρια την 
Παπαδοπούλου Ιωάννα

8. Τον κάτοικο-δημότη Γρηγοριά-
δη Παναγιώτη με αναπληρώ-
τρια την κάτοικο-δημότισσα 
Σαριγιαννίδου Μαρίνα 

9. Την κάτοικο-δημότισσα Καρμα-
νώλη Αργυρή με αναπληρώ-
τρια την Τζιβάνογλου Μαρία

10. Τον κάτοικο-δημότη Περήφανο 
Κωνσταντίνο ως αντιπρόεδρο, 
με αναπληρώτρια την Χρό-
ντσιου Μαρία

11. Τον κάτοικο-δημότη Σανδάλη 
Δημήτριο με αναπληρωτή τον 

κάτοικο-δημότη Ιωσηφίδη 
Ιωάννη 

12. Τον διευθυντή του 1ου Γυμνα-
σίου Θέρμης Κυρίτση Γεώργιο 
με αναπληρωτή τον διευθυντή 
του ΕΠΑΛ Βασιλικών Γαλίτη 
Παντελή 

13. Τον διευθυντή του 1ου Γυμνα-
σίου Βασιλικών Ζαλακώστα 
Αχιλλέα με αναπληρώτρια την 
διευθύντρια του ΓΕΛ Μίκρας 
Τζιομάλλου Μαίρη 

14. Την εκπρόσωπο της Ένωσης 
Συλλόγων γονέων μαθητών- 
μαθητριών Χατζηνούσκα 
Άννα, με αναπληρώτρια την 
Χαλκιά Παναγιώτα 

15. 15.Την εκπρόσωπο των μαθητι-
κών κοινοτήτων Λάλου Ελένη, 
με αναπληρωτή τον Δημόπου-
λο Δημήτριο

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου ορίστηκε το διοικητικό 
συμβούλιο της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Θέρμης τα μέλη του οποίου 
είναι τα εξής:
1. Η δημοτική σύμβουλος κ. Κού-

τρη Ευαγγελία, ως πρόεδρος
2. Ο δημοτικός σύμβουλος Απο-

στόλου Στυλιανός, με αναπλη-
ρωτή τον δημοτικό σύμβουλο 
Μωραΐτη Αργύριο 

3. Ο δημοτικός σύμβουλος 
Φωτιάδης Σάββας, με αναπλη-
ρωτή τον δημοτικό σύμβουλο 
Φάσσα Χρήστο 

4. Ο κάτοικος-δημότης Ισδρά 
Ανέστης, ως αντιπρόεδρος, με 
αναπληρωτή την κάτοικο-δη-
μότισσα Καρατσόρη Στυλιανή 
(Στέλλα) 

5. Ο κάτοικος-δημότης Μαυρου-
δής Παύλος με αναπληρωτή 
τον κάτοικο-δημότη Τσανίδη 
Γεώργιο 

6. Η κάτοικος-δημότισσα Γκόλνα 
Αναστασία με αναπληρώτριά 
της την κάτοικο-δημότισσα  
Μπαρμπαγιάννου Ιωάννα 

7. Ο κάτοικος-δημότης Ταβουλά-
ρης Αθανάσιος με αναπληρω-
τή τον κάτοικο- δημότη  Παπαϊ-
ωάννου Γεώργιο 

8. Η κάτοικος-δημότισσα Βουτσά 
Μαρία-Ελένη με αναπληρωτή 
τον κάτοικο-δημότη  Ζούζουλα 
Χρήστο 

9. Η κάτοικος-δημότισσα Ιορδα-
νίδου Μαρία με αναπληρώ-
τρια την κάτοικο–δημότισσα 
Πουράνη-Φίλιου Αικατερίνη 

10. Η κάτοικος-δημότισσα Κών-
στα Μαρία με αναπληρωτή 
τον κάτοικο-δημότη Φωτιάδη 
Στέφανο. 

11. Η κάτοικος-δημότισσα Παπου-
λίδου Γαλήνη με αναπληρώ-
τρια την κάτοικο –δημότισσα 
Βογιατζή Φωτεινή 

12. Ο διευθυντής του Δ.Σ. Ν. Ρυσί-
ου Ευθυμιάδης Αλέξανδρος 
με αναπληρωτή τον διευθυντή 
του 2ου Δ.Σ. Τριλοφου Ζδρά-
λη Ευάγγελο 

13. Η διευθύντρια του 4ου ΔΣ Θέρ-
μης Αξαρλή Γλυκερία με ανα-
πληρώτρια την διευθύντρια 
του 2ου ΔΣ Νέας Ραιδεστού 
Συγκιρίδου Ευαγγελία 

14. Ο προϊστάμενος του Νηπιαγω-
γείου Αγίου Αντωνίου Γρηγο-
ριάδης Γρηγόριος με αναπλη-
ρώτρια την προϊσταμένη του 
1ου Νηπιαγωγείου Τριλόφου 
Χρόνη Μόρφω 

15. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης 
Συλλόγων γονέων μαθη-
τών-μαθητριών, Ζουλφάκος 
Δημήτριος, με αναπληρώτρια 
την Ζαλαβρά-Αμοιρίδου 
Αθανασία

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Με απόφαση του δημάρχου Θέρ-
μης η θητεία των αντιδημάρχων 
ορίζεται για το χρονικό διάστημα 
από 10 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2022. Οι αντιδήμαρχοι είναι 
οι εξής:

Απόστολος 
Τσολάκης, 
αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Υπη-
ρεσιών Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης. Ο κ. Τσο-
λάκης ορίζεται επίσης πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 
και αναπληρωτής δημάρχου.

Στυλιανός 
Αποστόλου, 
αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτι-
σμού, Νέας Γενιάς 

και Κοινωνικής Προστασίας. Ο κ. 
Αποστόλου ορίζεται επίσης μέλος 
της Οικονομικής Επιτροπής με ανα-
πληρωματικό του τον αντιδήμαρχο 
Σπύρο Γαντά.

Σπύρος 
Γαντάς, 
αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρε-
σιών (πλην των 
υπηρεσιών Συντή-

ρησης και Αυτεπιστασίας) (άμι-
σθος). Ο κ. Γαντάς ορίζεται επίσης 
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, με αναπληρωματικό του τον 
αντιδήμαρχο κ. Αποστόλου.

Σωκράτης 
Σαμαράς, 
αντιδήμαρχος 
Πολεοδομίας 
(άμισθος). Ο κ. 
Σαμαράς ορίζεται 

επίσης μέλος της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής με αναπληρωματικό 
του τον αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο 
Κουγιουμτζίδη.

Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, 
αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστα-
σίας. Ο κ. Κουγι-
ουμτζίδης ορίζεται 

επίσης μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής με αναπληρωματικό του 
τον αντιδήμαρχο κ. Σαμαρά.

Στέργιος 
Γκιζάρης, 
αντιδήμαρχος 
υπηρεσιών Καθα-
ριότητας και Ανα-
κύκλωσης. Ο κ. 

Γκιζάρης ορίζεται επίσης πρόεδρος 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Βασίλης 
Μουστάκας, 
αντιδήμαρχος 
υπηρεσιών 
Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας.

Αργύρης 
Μωραΐτης, 
αντιδήμαρχος 
Υπηρεσιών Περι-
βάλλοντος, Πρασί-
νου και Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Έκοψε την πίτα της 
η Αντιδημαρχία 
Πολιτικής 
Προστασίας του 
δήμου Θέρμης  

Εκδήλωση κοπής πίτας πραγματο-
ποίησε την Παρασκευή 4 Φεβρου-
αρίου 2022 η Αντιδημαρχία Πολι-

τικής Προστασίας του δήμου Θέρμης. Ο 
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης ευχαρί-
στησε τους υπαλλήλους και τους εθελο-
ντές για τη συμβολή τους στη διαχείριση 
των πολλών κρίσιμων περιστατικών 
που συνέβησαν κατά την προηγούμενη 
χρονιά και ευχήθηκε το 2022 να επιφυ-
λάσσει λιγότερες κρίσεις και να παρέχει 
περισσότερες ευκαιρίες για προετοιμα-
σία και εκπαίδευση. Ιδιαίτερη υπήρξε 

η αναφορά του κ. Κουγιουμτζίδη στην 
αφοσίωση και την αυταπάρνηση όλων 
των εθελοντικών ομάδων του δήμου οι 
οποίες ανταποκρίθηκαν με προθυμία και 
αποτελεσματικότητα όποτε χρειάστηκε. 

«Σας ευχαριστούμε για την προσφορά 
σας στο κοινωνικό σύνολο. Ο εθελοντι-
σμός είναι τρόπος ζωής, είναι δείκτης 
πολιτισμού, είναι το νήμα που κρατά 
την κοινωνία ενωμένη, που της δίνει 
δύναμη. Η Αντιδημαρχία Πολιτικής 
Προστασίας και η διοίκηση του δήμου 
Θέρμης,  δουλεύουμε για να δημιουρ-
γήσουμε μια κοινωνία της συμμετοχής. 
Είμαστε δίπλα σε κάθε εθελοντή και 
σας ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί 
κάνετε την κοινωνία μας και τον κόσμο 
καλύτερο». 

Τυχερός της εκδήλωσης ήταν ο Ιωάννης 
Αλεξιάδης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου 
Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσι-
κών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ), ο οποίος 

δέχτηκε και το δώρο που αντιστοιχούσε 
στο φλουρί από τον αντιδήμαρχο Πολι-
τικής Προστασίας. 

Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης 
στην κοπή της πίτας. Ο τυχερός της εκδήλωσης Ιωάννης Αλεξιάδης. 
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ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ

Σχέδιο για μεταφορά του ΑΧΕΠΑ και
της Ιατρικής στη Θέρμη

Αφορμή για την επεξεργασία αυτής 
της πρότασης αποτέλεσε το γεγο-
νός ότι τον Μάιο του 2026 λήγει το 
σημερινό καθεστώς υπό το οποίο 
λειτουργεί το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 
Ειδικότερα, το 1947 οι AHEPANS 
χρηματοδότησαν την κατασκευή 
ενός νοσοκομείου δυναμικότητας 120 
κλινών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο 
ιδρύθηκε και λειτούργησε, μαζί με 
την τότε, ιδρυθείσα Ιατρική Σχολή 
του ΑΠΘ. Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα, το 1951, υπογράφηκε σύμβαση 
διάρκειας 50 ετών, μεταξύ ελληνικού 
δημοσίου και ΑΠΘ η οποία προέβλεπε 
την κατασκευή ενός νοσοκομειακού 
κτηρίου δυναμικότητας 200 κλινών, το 
οποίο προσαρτήθηκε στις ήδη νοσο-
κομειακές εγκαταστάσεις που είχαν 
κατασκευαστεί από τους AHEPANS. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το νέο 
πλέον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ θα λει-
τουργούσε ως ΝΠΔΔ, υπαγόμενο στο 
υπουργείο Υγείας για 50 χρόνια, με 
δικό του διοικητικό συμβούλιο, στο 
οποίο θα συμμετείχε και εκπρόσωπος 
των AHEPANS. Ωστόσο, όλες οι κλινι-
κές θα παρέμεναν πανεπιστημιακές, 
διοικούμενες από καθηγητές Ιατρικής 
του ΑΠΘ. Ένα χρόνο πριν από τη λήξη 
της σύμβασης, το 2000, το ελληνικό 
δημόσιο παρέτεινε μονομερώς για 

άλλα 25 χρόνια το καθεστώς λει-
τουργίας του ΑΧΕΠΑ, με χρονικό 
ορίζοντα λήξης τον Μάιο του 2026 
οπότε αυτοδικαίως, το νοσοκομείο 
θα περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα 
στο ΑΠΘ. 

Έχοντας αυτό το ορόσημο μπροστά 
του το ΑΠΘ συγκρότησε πριν από 
περίπου έναν χρόνο ειδική επιτροπή 
προκειμένου να μελετήσει τον βέλ-
τιστο τρόπο μεταφοράς του ΑΧΕΠΑ 
στην αποκλειστική ευθύνη του πανε-
πιστημίου. Η επιτροπή αυτή, στην 
οποία βασικοί συντελεστές είναι ο 
πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής 
Κυριάκος Αναστασιάδης και ο κοσμή-
τορας της Νομικής Σχολής Πανα-
γιώτης Γκλαβίνης, αφού μελέτησε 
διάφορα σενάρια αποφάνθηκε ότι το 
ΑΧΕΠΑ, για να είναι βιώσιμο, θα πρέ-
πει να αναβαθμιστεί και να μετασχη-
ματιστεί. Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή 
έκρινε ως πλέον βέλτιστη λύση την 
κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου 
στην περιοχή του πανεπιστημιακού 
αγροκτήματος και συγκεκριμένα, στο 
χώρο ο οποίος βρίσκεται κάτω από 
το δρόμο Θεσσαλονίκης – Περαίας, 
κοντά στα πράσινα φανάρια. 

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει τη 
δημιουργία ενός ιατρικού cluster το 
οποίο θα περιλαμβάνει:

• το νέο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δυνα-
μικότητας 800 κλινών, συνολικής 
επιφάνειας 80.000 τ.μ. 

• την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, σε 
κτήρια συνολικής επιφάνειας 
40.000 τ.μ.

• ένα ερευνητικό κέντρο, συνολι-
κής επιφάνειας 20.000 τ.μ.

Θα περιλαμβάνει επίσης:
• συνεδριακό και εκθεσιακό 

κέντρο για τη διοργάνωση διε-
θνών συνεδρίων και εκθέσεων 
ιατρικού περιεχομένου. 

• εμπορικό κέντρο το οποίο μπο-
ρεί επίσης να λειτουργήσει ως 
Medical Store.

• εστιατόριο και ένα διοικητικό 
κέντρο στο οποίο θα εγκατα-
σταθεί η διοίκηση του “Αριστο-
τέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου” 
όπως θα λέγεται. 

Συνολικά προβλέπεται η δόμηση 
περίπου 150.000 τ.μ., σε διώροφα 
κτήρια, τα οποία θα καλύψουν περί-
που το ένα τρίτο της έκτασης των 220 
στρεμμάτων που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη όλου του έργου.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με την επιτροπή η οποία 
έχει επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη 
πρόταση, στόχος του έργου είναι να 
προσελκύσει όχι μόνο εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς φορείς, αλλά και 
εξειδικευμένες επιχειρήσεις στον 
ιατρικό κλάδο. Επιπλέον, η επιτροπή 
στην πρότασή της περιγράφει και τα 
σημαντικά οφέλη τα οποία θα προ-

κύψουν από την υλοποίηση αυτού 
του σχεδίου: 

1. Θα δοθεί η δυνατότητα η πόλη να 
αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο, 
ενεργειακά αυτόνομο και πλή-
ρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο 
το οποίο αφενός θα παρέχει 
καλύτερες υγειονομικές υπηρε-
σίες και αφετέρου θα είναι ικανό 
να θέσει τη Θεσσαλονίκη και την 
Κεντρική Μακεδονία στο επίκε-
ντρο της ιατρικής εκπαίδευσης, 
της έρευνας και των υπηρεσιών 
νοσηλείας. 

2. Το δεύτερο όφελος προκύπτει 
από την ταυτόχρονη μετεγκα-
τάσταση της Ιατρικής Σχολής, 
με όλες τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητές 
της, δίπλα στο νέο ΑΧΕΠΑ. Το 
νέο νοσοκομείο θα παρέχει συν-
δυασμένες εκπαιδευτικές, κλινι-
κές και ερευνητικές υπηρεσίες 
στον τομέα της Ιατρικής και της 
Βιοϊατρικής. Έτσι, η διασύνδεση 
μεταξύ ιατρικής εκπαίδευσης, 
πρακτικής και έρευνας θα συμ-
βάλει στην συνολική αναβάθ-
μιση του επιπέδου της Ιατρικής 
Σχολής. 

3. Οι νέες εγκαταστάσεις θα μπο-
ρούν να προσελκύσουν και ξένα 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
Ιδρύματα τα οποία θα μπορούν 
να αναπτύξουν συνέργειες με 
την Ιατρική Σχολή. Κάτι τέτοιο 
θα ενισχύσει και τον διεθνή 
ρόλο της Ιατρικής Σχολής στους 
κόλπους της οποίας λειτουργεί 
ήδη το πρώτο ξενόγλωσσο προ-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
καθώς και το “Ελληνικό Ιατρικό 
Φόρουμ Διασποράς”. 

4. Η λειτουργία του Αριστοτέλειου 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και φιλόδοξο σχέδιο το οποίο, εάν 
υλοποιηθεί, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον 
ακαδημαϊκό, νοσοκομειακό και εν γένει, ιατρικό χάρτη της Θεσ-

σαλονίκης, επεξεργάζεται εδώ και καιρό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 
Ο πυρήνας της πρότασης προβλέπει τη δημιουργία ενός ιατρικού cluster, 
στο χώρο του πανεπιστημιακού αγροκτήματος, πλησίον του αεροδρο-
μίου, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός 
νέου, υπερσύγχρονου νοσοκομείου, τη μεταφορά της Ιατρικής Σχολής, 
τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου με αντικείμενο τις ιατρικές 
επιστήμες, τη λειτουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου κ.ο.κ. 

Βιοϊατρικού Κέντρου θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει ανάχωμα 
στη φυγή επιστημόνων προς 
το εξωτερικό, κυρίως από το 
χώρο των Επιστημών Υγείας. 

5. Η μετεγκατάσταση του ΑΧΕΠΑ 
και της Ιατρικής Σχολής εκτός 
της πανεπιστημιούπολης θα 
απελευθερώσει αρκετά κτή-
ρια στα οποία θα μπορούσαν 
να μεταφερθούν Τμήματα και 
Σχολές που σήμερα βρίσκονται 
εκτός του campus. Επίσης, το 
σημερινό κτήριο του ΑΧΕΠΑ 
θα μπορεί να ανακαινιστεί και 
να μετατραπεί σε κέντρο πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Εναλλακτικά δε, θα μπορούσε 
να συντελέσει στον ανασχε-
διασμό του νοσοκομειακού 
χάρτη της περιοχής με την 
πιθανή μεταφορά εκεί μικρό-
τερων νοσοκομείων όπως το 
“Γ. Γεννηματάς” και το “Άγιος 
Δημήτριος”. 

6. Τέλος, η λειτουργία του Αριστο-
τέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου 
στο χώρο του πανεπιστημιακού 
αγροκτήματος θα δώσει ώθηση 
για την ταχύτερη επέκταση του 
μετρό προς την περιοχή του 
αεροδρομίου καθώς εξασφα-
λίζει ένα ελάχιστο επιβατικής 
κίνησης. 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το συνολικό κόστος του έργου εκτι-
μάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 
400 εκατ. ευρώ, στα οποία περι-
λαμβάνονται και οι δαπάνες για τον 
εξοπλισμό του νέου νοσοκομείου 
καθώς και της Ιατρικής Σχολής. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το σχέδιο 
έχει τεθεί υπόψη της κυβέρνησης 
και προσωπικά του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος το 
βλέπει θετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες η κυβέρνηση εμφα-
νίζεται πρόθυμη να συνδράμει με 
το ποσόν των 100 εκατ. ευρώ, από 
κρατικά και κοινοτικά κονδύλια, υπό 
την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 
κόστος των 300 εκατ. θα εξασφαλι-
στεί από δανειακά ή ίδια κεφάλαια. 
Θα πρόκειται δηλαδή για ένα έργο το 
οποίο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπρα-
ξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  

Το σχέδιο έχει τεθεί επίσης, υπόψη 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας η οποία κάνει τους δικούς της 
σχεδιασμούς για την αξιοποίηση 
του παραλιακού μετώπου, καθώς 
και υπόψη του δήμου Θέρμης στα 
διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται 
το πανεπιστημιακό αγρόκτημα. 

Το πρώτο παγκόσμια ενερ-
γειακά αυτόνομο θερμο-
κήπιο εγκαταστάθηκε 

και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2021 στην περιοχή του δήμου 
Θέρμης. Πρόκειται για ένα εγχεί-
ρημα της ελληνικής εταιρείας ΟΕΤ 
( HYPERLINK «about:blank»https://
oe-technologies.com/), στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Agrores. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο 
λειτουργία του ενεργειακού θερμο-
κηπίου, υποστηρίζεται σε ποσοστό 
100% από ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε 
εγκατάσταση 200 τ.μ την οποία παρα-
χώρησε ο δήμος Θέρμης.

«Εμείς ο δήμος είμαστε περήφανοι 
γιατί στην περιοχή μας γίνεται σημα-
ντική επιστημονική έρευνα, από διά-
φορους φορείς, και μάλιστα έρευνα 
τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν 
να αξιοποιηθούν άμεσα. Ως δήμος 
στηρίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια, 
είτε αφορά δημόσιους φορείς όπως 
το πανεπιστήμιο και το ΕΚΕΤΑ που 
βρίσκονται στην περιοχή μας είτε 
και ιδιωτικούς, όπως η συγκεκριμένη 
προσπάθεια την οποία στηρίζουμε 
παραχωρώντας δημοτικό χώρο για 
την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβου-
λίας. Θα είμαστε ευτυχείς εάν τα απο-
τελέσματα αυτής της πρωτοποριακής 
μελέτης που γίνεται εδώ, βρουν άμεση 
εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα 

να πάμε σε μεγάλες εγκαταστάσεις 
θερμοκηπίων, ενεργειακά αυτόνο-
μων, που παράλληλα θα αυξήσουν και 
την παραγωγή» δήλωσε ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
επισκεπτόμενος την εγκατάσταση 
του Θερμοκηπίου.

Ο καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, 
πρόεδρος του ΗΟΡΕ-Α Συνδέσμου 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανι-
κών Ηλεκτρονικών μίλησε για τα 
πλεονεκτήματα και τις επιδόσεις του 
νέου θερμοκηπίου. «Ξεκινήσαμε από 
το 2015 αυτή την πειραματική προ-
σπάθεια για παραγωγή ντομάτας σε 
ειδικό θερμοκήπιο, βάζοντας στη 
στέγη τα φωτοβολταϊκά νέας γενιάς 
προκειμένου να μας εξασφαλίζουν 
την απαιτούμενη ενέργεια και να 
διαπιστώσουμε πώς είναι δυνατόν 
με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε 
και την παραγωγή ντομάτας. Τα πει-
ράματα έγιναν αρχικά σε μικρότερα 
θερμοκήπια. Αυτό είναι μεγαλύτερο 
και έγινε με τη συνεργασία τριών 
εταιρειών οι οποίες εξειδικεύονται 
είτε στην κατασκευή θερμοκηπίων 
είτε στην εγκατάσταση ενεργειακών 
πηγών. Επομένως, αυτό το θερμο-
κήπιο λειτουργεί σε στάδιο πέραν 
του πειραματικού, σε πραγματικές 
συνθήκες. Είναι πλήρως αυτοματομα-
τοποιημένο και ενεργειακά αυτόνομο 
με τα φωτοβολταϊκά νέας γενιάς στη 
σκεπή και επιπλέον, επιδιώξαμε να 

μην παίρνει ενέργεια από άλλη εξωτε-
ρική πηγή, να μην συνδέεται δηλαδή 
με τη ΔΕΗ. Έτσι χρησιμοποιούμε, 
συμπληρωματικά, μια άλλη πηγή 
ενέργειας, τον αέρα και ειδικά το χει-
μώνα, όταν υπάρχουν πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες, χρησιμοποιούμε ως 
καύσιμο δευτερογενή υλικά, όπως για 
παράδειγμα χρησιμοποιημένα λάδια, 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 
Από τα έως τώρα αποτελέσματα 
αυτής της πειραματικής προσπάθει-
ας διαπιστώσαμε ότι η παραγωγή 
μπορεί να αυξηθεί από 15% έως 30%, 
αναλόγως με το πόσα φωτοβολταϊκά 
θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψεις 
τη στέγη του θερμοκηπίου. Επίσης, 
μέσα από αυτό το πείραμα ελέγχου-
με και άλλες παραμέτρους, όπως οι 
αυτοματισμοί, ο περιορισμός της 
ακτινοβολίας, η συνεργασία μεταξύ 
των διαφόρων πηγών ενέργειας, ο 
προσανατολισμός της εγκατάστασης 
κ.λπ. Το πειραματικό θερμοκήπιο θα 
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες 
και συμπεράσματα σε μια σειρά επαγ-
γελματίες, για παράδειγμα σε αυτούς 
που κατασκευάζουν θερμοκήπια, 
αυτούς που παράγουν ενέργεια μέσω 
φωτοβολταικών, αλλά και σε επαγ-
γελματίες αγρότες, δηλαδή αφορά 
όλη την αλυσίδα, από τον παραγωγό 
ενέργειας, μέχρι τον αγρότη».

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ 15%-30%

Στη Θέρμη το πρώτο ενεργειακά 
αυτόνομο θερμοκήπιο

Στελέχη της εταιρείας πλαισιωμένα από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο 
και τον καθηγητή Στέργιο Λογοθετίδη (αριστερά). 

Το πλήρως αυτοματοποιημένο 
θερμοκήπιο μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγή ντομάτας ως και 30%. 
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Να παραμείνουν οι 
ανταποκριτές ΟΓΑ ζητά 
ο δήμος Θέρμης

Να δοθεί παράταση στην παροχή υπηρεσίας 
των ανταποκριτών του ΟΓΑ προς τους 
αγρότες του δήμου Θέρμης, για δύο 

χρόνια, ζητά με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό 
συμβούλιο. Το θέμα συζητήθηκε έπειτα από την ενη-
μέρωση του ΕΦΚΑ ότι από 31 Ιανουαρίου 2022 δεν θα 
υπάρχουν ανταποκριτές ΟΓΑ στο δήμο Θέρμης. Έπειτα 
από πρόταση του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου 
το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να στείλει αίτημα 
προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ ζητώντας να υπάρξει μια 
περίοδος προσαρμογής  δύο ετών, στη διάρκεια των 
οποίων να υπάρχουν δύο ανταποκριτές ΟΓΑ για να 
διευκολύνουν τους αγρότες, κυρίως εκείνους οι οποίοι 
δεν είνει εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. 
Παπαδόπουλος είπε, επίσης, ότι θα θέσει το θέμα και 

στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας ώστε να ληφθεί ανάλογη απόφαση προκειμένου 
να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς τη διοίκηση του 
ΕΦΚΑ. Ο δήμαρχος ενημέρωσε παράλληλα, τα μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου ότι ο δήμος είναι σε επι-
κοινωνία με τον ΕΦΚΑ και τον βοηθά προκειμένου 
να βρει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του Ε’ Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ, το οποίο 
θα εξυπηρετεί τους δήμους Θέρμης και Θερμαϊκού. 

Σύμφωνα, πάντως, με την ενημέρωση του ΕΦΚΑ, μέχρι 
να λειτουργήσει αυτό το υποκατάστημα (έχει βγει ήδη 
διακήρυξη για εκμίσθωση χώρου), οι ασφαλισμένοι 
του πρώην ΟΓΑ θα απευθύνονται:

• οι πρώην Κοινότητες του δήμου Βασιλικών και 
οι πρώην Κοινότητες Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, 
Ταγαράδων και Καρδίας στην: 

Α) Τοπική Διεύθυνση Δ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη

Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310408058-2310408000

e-mail:  HYPERLINK «mailto:td.dthes@efka.gov.gr»td.
dthes@efka.gov.gr

• οι πρώην Κοινότητες Νέου Ρυσίου, Τριλόφου, 
Πλαγιαρίου και Κάτω Σχολαρίου στην: 

Β) Τοπική Διεύθυνση ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα την 
Καλαμαριά

Εθνικής Αντίστασης 62, ΤΚ 55133, Καλαμαριά

Τηλ: 2310807108   e-mail:  HYPERLINK «mailto:td.
stthes@efka.gov.gr»td.stthes@efka.gov.gr

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας και self test
μοίρασε ο δήμος Θέρμης

Περισσότερες από δέκα 
χιλιάδες μάσκες υψηλής 
προστασίας, μοίρασε ο 
δήμος Θέρμης σε όλους 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 
στις 10 Ιανουαρίου, ημέρα επανέναρ-
ξης της λειτουργίας των σχολείων, 
μετά τις διακοπές των εορτών των 
Χριστουγέννων. Οι μάσκες είναι τύπου 
FFP2/KN95, όπως επιτάσσουν τα νέα 
υγειονομικά πρωτόκολλα για προστα-
σία από την παραλλαγή “Όμικρον” του 
νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και πλη-
ρούν όλες τις προδιαγραφές τις οποίες 
έχει θέσει η Πολιτεία. Με ευθύνη των 
διευθυντών της κάθε μιας από τις συνο-
λικά 67 σχολικές μονάδες, οι μάσκες 
μοιράστηκαν στους χιλιάδες μαθητές 
και στους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία του 
δήμου Θέρμης. Οι μάσκες έχουν δύο 
μεγέθη. Αυτές με το μικρότερο μέγεθος 
δόθηκαν στους μαθητές των νηπιαγω-
γείων και των δημοτικών σχολείων 
και οι μεγαλύτερες στους μαθητές των 
γυμνασίων και των λυκείων, καθώς 
και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
στους εργαζόμενους στον τομέα της 
καθαριότητας των σχολείων.  

Ο δήμος Θέρμης είναι ο πρώτος δήμος 
πανελλαδικά, ο οποίος αναλαμβάνει 
την πρωτοβουλία να διαθέσει σε όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας μάσκες 
υψηλής προστασίας. Υπενθυμίζεται 
ότι ήταν και ο πρώτος δήμος που τον 
Σεπτέμβριο του 2020, με την έναρξη 
της περσινής σχολικής χρονιάς, είχε 
διανείμει δωρεάν μάσκες στα σχο-
λεία, πέραν εκείνων που στη συνέχεια 
διένειμε η Πολιτεία δια μέσου της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

Παράλληλα, οι διευθυντές των σχο-
λείων παρέλαβαν από το δήμο τις 
αναγκαίες ποσότητες από τα συνολικά 
1.500 self test τα οποία προμηθεύτηκε 
ο δήμος ώστε να δοθούν εγκαίρως 
στους μαθητές και τους γονείς που 
δεν κατάφεραν να τα προμηθευτούν 
το σαββατοκύριακο, πριν από την 
επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων 
προκειμένου να κάνουν τον απαραί-
τητο έλεγχο των παιδιών για covid-19, 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Πέρα από τις μάσκες και τα self test 
, ο δήμος Θέρμης εξασφάλισε ώστε 
να υπάρχουν σε κάθε σχολείο όλες οι 
αναγκαίες ποσότητες σε υλικά καθαρι-
σμού, αντισηπτικά και κάθε άλλο μέσο 
ατομικής προστασίας. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες απολύ-
μανσης σε όλα τα σχολεία του δήμου, 
από ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία.  

Επίσης, εκτός από τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας, ο δήμος Θέρμης διένειμε 

μάσκες υψηλής προστασίας και σε 
όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος σε δήλωσή του επισήμανε 
ότι “ο δήμος Θέρμης, θέλοντας να 
συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτή-
των του, στην όσο το δυνατόν ασφα-
λή επαναλειτουργία των σχολείων, 
προμηθεύτηκε και διένειμε δωρεάν, 
μάσκες υψηλής προστασίας στους 
περίπου δέκα χιλιάδες μαθητές, στους 
εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και στο 
προσωπικό καθαριότητας, στα 67 σχο-
λεία του δήμου. Θυμίζω ότι ο δήμος 
Θέρμης ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα 
που κατά την έναρξη της περσινής 
σχολικής χρονιάς φρόντισε να μοι-
ράσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας, πολύ πριν 
αναλάβει ανάλογη πρωτοβουλία το 
υπουργείο. Παράλληλα, μόλις ενημε-
ρωθήκαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με την 
εξασφάλιση self test για τους μαθητές, 
ο δήμος έκανε ό,τι ήταν δυνατόν και 
κατάφερε να προμηθευτεί τις ποσό-
τητες που απαιτούνταν ώστε κανείς 
μαθητής να μην μείνει χωρίς τεστ. Ο 
δήμος Θέρμης βρίσκεται στο πλευρό 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των οικογενειών τους, στηρίζει το 
πολύ σημαντικό έργο τους σε αυτήν 
την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, 
παρακολουθεί στενά τη λειτουργία 
των σχολείων και παρεμβαίνει όποτε 
χρειαστεί προκειμένου τα παιδιά και οι 
δάσκαλοί τους να νιώθουν ασφαλείς”. 

Η εικόνα των κρουσμάτων
Covid στο δήμο Θέρμης
και στα σχολεία

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – ΔΩΡΕΑΝ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Μοριακά τεστ στα 26 ευρώ και rapid στα 4 ευρώ 
για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Δωρεάν ελέγχους ανίχνευσης covid-19 για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους του συνεχίζει 
να παρέχει ο δήμος Θέρμης, όπως έκανε άλλωστε από την αρχή της πανδημίας. Συγκε-
κριμένα όσοι δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δομές 

του δήμου και έρχονται σε επαφή με το κοινό, υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ οι υπόλοιποι ελέγχονται κάθε φορά που 
διαπιστώνεται κρούσμα covid-19 στον εργασιακό χώρο τους. Ήδη έως και το τέλος του 2021 ο 
δήμος Θέρμης είχε προβεί σε 1.834 δωρεάν τεστ PCR για τους υπαλλήλους του, με κόστος 10 
ευρώ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του δήμου με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το οποίο έκανε αυτήν την ευγενική προσφορά προς το δήμο.
Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης ζήτησε και πέτυχε, το διαγνωστικό κέντρο το οποίο διενεργεί τα 
δωρεάν τεστ για τους δημοτικούς υπαλλήλους, να κάνει ελέγχους στην τιμή των 26 ευρώ για 
τα PCR τεστ και των 4 ευρώ για τα rapid τεστ:
1.  για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας του δήμου Θέρμης καθώς και για τους συγγενείς 
τους πρώτου βαθμού, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος. Ειδικότερα, όλοι οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους το σχολείο τους κρίνει αναγκαίο να υποβληθούν σε τεστ, 
έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος, θα μπορούν να κάνουν PCR τεστ στην τιμή των 26 ευρώ 
ή rapid τεστ στην τιμή των 4 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, 
αδέλφια, παιδιά) όσων μαθητών ή εκπαιδευτικών διαγνωστούν θετικοί στους ελέγχους.
2. για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται θετικοί 
σε PCR τεστ.
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, στο διαγνωστικό κέντρο:
Covid Test Point, Υγεία κατ’ Οίκον
Οδός: Καπετάν Χάψα 54, Θέρμη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6986587582
Στο ίδιο διαγνωστικό κέντρο μπορεί οποιοσδήποτε μαθητής/τρια ή εκπαιδευτικός να κάνει PCR τεστ 
στην τιμή των 30 ευρώ ή rapid τεστ στην τιμή των 4 ευρώ, ασχέτως εάν δεν ζητείται από το 
σχολείο τους. 
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε πως «ο δήμος Θέρμης, από 
τους πρώτους κιόλας μήνες που ενέσκηψε η πανδημία, εκπόνησε σχέδιο για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων, τόσο όσον αφορά τη λειτουργία του δήμου και των υπηρεσιών του, όσο και 
την προστασία των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και των δημοτών του. Μέρος αυτού του σχε-
δίου μας ήταν ο αποτελεσματικός έλεγχος της διασποράς του κορωνοϊού, με συνεχή τεστ. Στο 
πλαίσιο αυτό κάναμε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ για τη διενέργεια δωρεάν μοριακών τεστ σε όλους 
τους δημοτικούς υπαλλήλους μας και έως σήμερα έχουν γίνει περίπου 1.800 τεστ. Παράλληλα, 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ γίνονται κάθε βδομάδα δωρεάν rapid τεστ για τους πολίτες, σε 
διάφορα σημεία του δήμου Θέρμης. Από τις 24 Ιανουαρίου, ο δήμος μας συνεργάζεται με ιδιω-
τικό διαγνωστικό κέντρο στο οποίο οι δημοτικοί υπάλληλοι θα συνεχίσουν να κάνουν δωρεάν 
τεστ. Παράλληλα, όμως, εξασφαλίσαμε να υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς του δήμου μας να κάνουν μοριακά τεστ σε χαμηλή τιμή. Ο δήμος Θέρμης 
θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την προστασία των εργαζομένων του 
αλλά και των πολιτών του από τον κορωνοϊό».  

Περισσότερα από 7.000 rapid test πραγματοποίησαν τα κλιμάκια του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε διάφορες κοινότητες 
του δήμου Θέρμης, έπειτα από πρωτοβουλία του δήμου, κατά την 
περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Κέντρου Covid του δήμου Θέρμης, το τρίμηνο 
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 έγιναν συνολικά 5.473 rapid test εκ 
των οποίων θετικά βρέθηκαν 226, με το ποσοστό θετικότητας να 
ανέρχεται σε 4,13% όταν την ίδια χρονική περίοδο, το πανελλαδικό 
ποσοστό θετικότητας ήταν στο 3,1%. 

Τον Ιανουάριο του 2022, το επιδημιολογικό φορτίο στο δήμο Θέρμης 
παρουσίασε επιδείνωση, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την Επικρά-
τεια. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του πρώτη μήνα του νέου έτους τα 
κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενήργησαν 1.657 ελέγχους με rapid test από 
τους οποίους προέκυψαν 161 κρούσματα, με το ποσοστό θετικότητας 
να ανεβαίνει στο 9,72%, λίγο χαμηλότερα από το πανελλαδικό που 
έφτασε στο 10,19%. 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σχεδόν 600 κρούσματα εντοπίστηκαν στο μαθητικό πληθυσμό του 
δήμου Θέρμης, κατά την περίοδο από 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 
9 Φεβρουαρίου 2022. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια αυτών των 16 
εβδομάδων λειτουργίας των σχολείων, διαγνώστηκαν συνολικά 
582 κρούσματα μεταξύ των μαθητών όλων των βαθμίδων, με το 
ποσοστό θετικότητας να κυμαίνεται από 0,05% έως 1,14%, ποσοστό 
που σημειώθηκε την τελευταία εβδομάδα όταν και διαγνώστηκαν τα 
περισσότερα κρούσματα (101). Το ίδιο διάστημα διαγνώστηκαν θετικοί 
στον κορωνοϊό και 39 εκπαιδευτικοί καθώς και οκτώ άτομα από το 
υπόλοιπο προσωπικό (καθαρίστριες, φοιτητές που κάνουν πρακτική). 

ΕΟΔΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Σελίδα 1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Θετικά

1 01/10/21 ΘΕΡΜΗ 91 2 2,20% 2,18%

2 04/10/21 ΘΕΡΜΗ 82 6 7,32% 2,38%

3 06/10/21 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 53 7 13,21% 2,46%

4 08/10/21 ΘΕΡΜΗ 123 7 5,69% 2,48%

5 11/10/21 ΘΕΡΜΗ 120 6 5,00% 2,51%

6 13/10/21 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 78 5 6,41% 2,50%

7 15/10/21 ΘΕΡΜΗ 136 5 3,68% 2,74%

8 18/10/21 ΘΕΡΜΗ 135 6 4,44% 3,40%

9 19/10/21 ΘΕΡΜΗ 131 11 8,40% 3,03%

10 22/10/21 ΘΕΡΜΗ 128 6 4,69% 2,85%

11 27/10/21 ΠΛΑΓΙΑΡΙ 61 2 3,28% 3,09%

12 29/10/21 ΘΕΡΜΗ 179 5 2,79% 3,65%

13 01/11/21 ΘΕΡΜΗ 178 15 8,43% 4,21%

14 04/11/21 ΘΕΡΜΗ 200 11 5,50% 3,38%

15 08/11/21 ΘΕΡΜΗ 260 12 4,62% 3,87%

16 09/11/21 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 155 12 7,74% 3,36%

17 11/11/21 ΘΕΡΜΗ 219 13 5,94% 3,10%

18 17/11/21 ΘΕΡΜΗ 216 10 4,63% 3,46%

19 18/11/21 ΘΕΡΜΗ 201 3 1,49% 3,30%

20 23/11/21 ΘΕΡΜΗ 229 8 3,49% 3,53%

21 24/11/21 ΚΑΡΔΙΑ 43 2 4,65% 3,39%

22 26/11/21 ΘΕΡΜΗ 257 3 1,17% 2,94%

23 30/11/21 ΘΕΡΜΗ 220 2 0,91% 2,97%

24 02/12/21 ΘΕΡΜΗ 246 3 1,22% 2,52%

25 07/12/21 ΘΕΡΜΗ 269 5 1,86% 2,91%

26 09/12/21 ΘΕΡΜΗ 222 8 3,60% 2,62%

27 14/12/21 ΠΛΑΓΙΑΡΙ 74 6 8,11% 2,52%

28 16/12/21 ΘΕΡΜΗ 203 4 1,97% 2,32%

29 23/12/21 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 83 2 2,41% 2,32%

30 24/12/21 ΘΕΡΜΗ 421 6 1,43% 2,11%

31 29/12/21 ΘΕΡΜΗ 460 33 7,17% 7,90%

ΣΥΝΟΛΑ 5473 226 4,13% 3,10%

ΛΙΣΤΑ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΟΔΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΟΔΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Σελίδα 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Θετικά

1 04/01/22 ΘΕΡΜΗ 431 39 36 έτη 9,05% 10,36%

2 10/01/22 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 192 31 45 έτη 16,15% 12,49%

3 13/01/22 ΘΕΡΜΗ 297 24 46 έτη 8,08% 7,80%

4 17/01/22 ΠΛΑΓΙΑΡΙ 128 8 42 έτη 6,25% 9,62%

5 20/01/22 ΘΕΡΜΗ 253 29 28 έτη 11,46% 7,98%

6 24/01/02 ΘΕΡΜΗ 154 12 30 έτη 7,79% 11,53%

7 27/01/22 ΘΕΡΜΗ 202 18 48 έτη 8,91% 11,52%

ΣΥΝΟΛΑ 1657 161 9,72% 10,19%

ΛΙΣΤΑ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΟΔΥ

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΗΛΙΚΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ     

Σελίδα 1

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 – 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

2021 ΕΜΒ/ΝΟΙ ΑΝΕΜΒ/ΣΤΟΙ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (30/09/21 – 06/10/21) 4 8843 0,05% 1 1 0

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (07/10/21 – 13/10/21) 13 8843 0,15% 0 0 0

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (14/10/21 – 20/10/21) 16 8843 0,18% 2 1 0

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (21/10/21 – 27/10/21) 8 8843 0,09% 1 0 0

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (28/10/21 – 03/11/21) 30 8843 0,34% 0 0 0

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (04/11/21 – 09/11/21) 18 8843 0,20% 2 0 1

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (10/11/21 – 17/11/21) 31 8843 0,35% 2 0 3

8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (18/11/21 – 24/11/21) 45 8843 0,51% 3 1 1

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2021 (25/11/21 – 01/12/21) 29 8843 0,33% 5 0 1

10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (02/12/21 – 08/12/21) 31 8843 0,35% 1 0 1

11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (09/12/21 – 15/12/21) 36 8843 0,41% 1 0 0

12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (16/12/21 – 22/12/21) 38 8843 0,43% 0 1 0

2022

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (10/01/22 – 19/01/22) 67 8843 0,76% 5 0 0

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (20/01/22 – 26/01/22) 49 8843 0,55% 4 0 0

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (27/01/22 – 02/02/22) 66 8843 0,75% 2 0 1

   4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (03/02/22 – 09/02/22) 101 8843 1,14% 6 0 0

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άλλα δύο σημεία για rapid test, καθημερινά, 
στο δήμο Θέρμης

Πέρα από το Κέντρο Υγείας Θέρμης καθώς και τις κινητές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για τον 
έλεγχο της covid-19 πραγματοποιούνται από τα τέλη Ιανουαρίου και σε άλλα δύο σημεία του 

δήμου Θέρμης, με τη συμβολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για την 350 ΠΚΒ Αεροπο-
ρική Βάση στο ΣΕΔΕΣ και για την 113 ΠΜ Αεροπορική Βάση ΜΙΚΡΑΣ. Στα δύο αυτά σημεία οι έλεγχοι 
γίνονται καθημερινά καθώς και τις Κυριακές, από 9:00 - 15:00. (τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 405398).

Υπενθυμίζεται ότι όσοι πολίτες επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ θα πρέπει να έχουν μαζί τους την 
αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους. Διευκρινίζεται ότι επίσημο πιστοποιητικό 
αρνητικού τεστ, χορηγείται μόνον σε όσους διαθέτουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νόσησης 
έως και έξι μήνες πριν.

Από τα δωρεάν τεστ που έγιναν σε δημοτικούς υπαλλήλους,
στο Κέντρο Covid του δήμου Θέρμης στις 25 Ιανουαρίου.
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Νέα τηλεφωνική γραμμή 
λειτουργεί από τη Δευτέρα 
24 Ιανουαρίου για την επι-
κοινωνία των πολιτών με 

το Κέντρο Covid του δήμου Θέρμης. 
Οι πολίτες θα μπορούν να καλούν για 
την εξυπηρέτησή τους στον αριθμό 
2310 478041 (αντί του έως σήμερα 2310 
466339) καθώς και στον πενταψήφιο 
αριθμό 15114. Το Κέντρο Covid λει-
τουργεί από τις 7 το πρωί έως τις 3 το 
μεσημέρι, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου 
Θέρμης – Τριαδίου, ακριβώς πίσω από 
το κλειστό γήπεδο Τριαδίου. Ο δήμος 
Θέρμης είναι ο μόνος δήμος ο οποίος, 
από τους πρώτους κιόλας μήνες της 
πανδημίας, δημιούργησε ένα ειδικό 
κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών, για 
όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την 
πανδημία. Πρώτη επιδίωξη του Κέντρου 
Covid είναι να προστατέψει την υγεία 
των εργαζομένων στο δήμο και κατά 
συνέπεια και του στενού τους οικογε-
νειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 
μέσω της πρόληψης και του περιορισμού 
της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Πέραν 
αυτού, το Κέντρο Covid συντονίζει το 
σύνολο των δράσεων οι οποίες περι-
λαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης 
της πανδημίας το οποίο εκπόνησε και 
υλοποιεί ο δήμος Θέρμης. 

Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης του δήμου 

Θέρμης το οποίο υλοποιείται μέσω του 
συντονισμού από το

Κέντρο Covid περιλαμβάνει: 

1. Τη λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού 
αριθμού στον οποίο απευθύνονται 
εργαζόμενοι στο δήμο και πολίτες. Ο 
τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 
είναι 2310 478041 και ο πενταψή-
φιος 15114. Καλώντας οι πολίτες 
πληροφορούνται για ό,τι έχει σχέση 
με την πανδημία. Για τα σημεία στα 
οποία γίνονται καθημερινά τεστ από 
τον ΕΟΔΥ, για τους εμβολιασμούς 
στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, αλλά 
και σε άλλες δημόσιες δομές, για 
τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για 
την έκδοση των πιστοποιητικών 
εμβολιασμού ή νόσησης κ.ο.κ. 

2. Τη διενέργεια δωρεάν τακτικών 
προληπτικών τεστ covid-19 για 
όλους τους εργαζόμενους του 
δήμου, σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστη-
μών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/
ΕΚΕΤΑ) καθώς και με ιδιωτικά δια-
γνωστικά κέντρα. Τα τεστ γίνονται 
στο Κέντρο Covid ή όπου αλλού 
κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση. 
Σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν 
γίνει περίπου δύο χιλιάδες δωρεάν 
μοριακά τεστ (PCR) για τους δημο-
τικούς υπαλλήλους. 

Συνάντηση με την περιφερειακή διευθύντρια 

Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου 

και Κερκύρας, της ΕΛΤΑ Α.Ε., Ζωή Στερ-

γιούλα, καθώς και τους συνεργάτες της, είχε στις 

3 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος. Τη συνάντηση απασχόλησαν τα 

προβλήματα στη διανομή της αλληλογραφίας τα 

οποία παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές του 

δήμου. Προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως 

περιοχές επέκτασης οικισμών, όπως η περιοχή 

επέκτασης Θέρμης, καθώς και κατοικίες οι οποίες 

βρίσκονται εκτός σχεδίου. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και συμ-

φωνήθηκε να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ 

δήμου και ΕΛΤΑ, με σαφή χρονικό προγραμματισμό 

επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίζονται 

κάθε φορά. 

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε στην περιφερειακή 

διευθύντρια ότι υπάρχουν περιοχές και οικισμοί στο 

δήμο Θέρμης οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σχετικά με την παραλαβή της αλληλογραφίας τους, 

μεταξύ των οποίων και λογαριασμοί Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας οι οποίοι πολλές φορές φτά-

νουν στους παραλήπτες τους ενώ έχουν καταστεί 

εκπρόθεσμοι. Από την πλευρά της η κ. Στεργιούλα 

τόνισε ότι σε ορισμένες περιοχές, κυρίως νεόδμη-

τες, υπάρχουν κενά ως προς την ονοματοδοσία 

των δρόμων και την αρίθμηση των κατοικιών, 

με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διανομή της 

αλληλογραφίας. Παράλληλα, συζητήθηκε και το 

θέμα των γραμματοθυρίδων καθώς, σε αρκετούς 

οικισμούς του δήμου Θέρμης οι κάτοικοι εξυπηρε-

τούνται μέσω αυτών των θυρίδων. 

Στο μεταξύ επιλύθηκε το πρόβλημα το οποίο είχε 

προκύψει με τη διανομή της αλληλογραφίας στην 

περιοχή των Βασιλικών. Έπειτα από σχετική ενη-

μέρωση από πλευράς του δήμου, τα ΕΛΤΑ διόρισαν 

συμβασιούχο υπάλληλο – διανομέα ο οποίος, 

μάλιστα, γνωρίζει την περιοχή ώστε η διανομή να 

γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συνεργασία του δήμου 
Θέρμης με τα ΕΛΤΑ 

για την καλύτερη διανομή 
της αλληλογραφίας
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Νέα τηλεφωνική γραμμή για το Κέντρο 
Covid του δήμου Θέρμης

3. Το συντονισμό με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του δήμου για την άμεση 
απολύμανση κτιρίων στα οποία έχει 
εμφανιστεί κρούσμα, αλλά και για 
την τακτική, επαναλαμβανόμενη 
απολύμανση όλων των δημοτικών 
κτιρίων, καθώς και των σχολείων.

4. Την ενεργοποίηση των κοινωνι-
κών δομών του δήμου (Κέντρο 
Κοινότητας, Βοήθεια στο σπίτι, 
Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο) για την υποστήριξη 
μοναχικών ατόμων τα οποία βρί-
σκονται σε καραντίνα (συσσίτια, 
ψώνια, ψυχολογική υποστήριξη 
κ.ο.κ.).

5. Την ενεργοποίηση όλων των αιρε-
τών (αντιδημάρχων, δημοτικών 
και τοπικών συμβούλων) καθώς 
και του δικτύου εθελοντών για την 

πληρέστερη και συνεχή ενημέρωση 
των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος επισημαί-
νει ότι “το Κέντρο Covid αποτελεί τον 
βασικό πυρήνα του σχεδιασμού τον 
οποίο εκπονήσαμε εξ αρχής ως δήμος, 
για την αποτελεσματική διαχείριση της 
πανδημίας, με έμφαση στην προστασία 
της υγείας του προσωπικού του δήμου, 
αλλά και των δημοτών μας. Το σπου-
δαίο έργο το οποίο έχει επιτελέσει έως 
τώρα, έχει δικαιώσει πλήρως αυτήν την 
επιλογή μας η οποία είναι και η μόνη 
ανάλογη που έχει υπάρξει πανελλαδικά 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα 
συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και 
συνέπεια να παρέχουμε κάθε δυνατή 
στήριξη προς τους δημότες μας, κυρίως 
σε αυτούς οι οποίοι πλήττονται 

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Ενίσχυση της αστυνόμευσης 
στο δήμο Θέρμης

Συνάντηση με στελέχη της ηγεσίας της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη 
Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Τη συνάντηση 
είχε ζητήσει ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος προκειμέ-
νου να θέσει υπόψη των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. τα 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κοινότητες 
και οικισμοί του δήμου Θέρμης, όσον αφορά την 
ασφάλεια και την αστυνόμευση.

Στη συνάντηση η οποία έγινε στο κτίριο της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης συμμετεί-
χαν ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, γενι-
κός αστυνομικός επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, 
ο υποστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, γενικός 
αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, ο ταξίαρχος 
Αντώνης Τζίτζης διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 
οι αστυνομικοί διευθυντές Σπυρίδων Χαμόπουλος, 
αναπληρωτής διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
Απόστολος Χαβδούλας, διευθυντής της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνος Αθα-
νασάκος, διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι οι διαθέσιμες αστυ-
νομικές δυνάμεις στην περιοχή του δήμου Θέρμης 
δεν είναι επαρκείς προκειμένου να διασφαλίσουν το 
επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Σημείωσε ότι η έκταση 
του δήμου είναι τεράστια, έχοντας δέκα εννέα κοινό-
τητες και οικισμούς, αλλά και εκατοντάδες μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες 
αστυνομικές δυνάμεις, δηλαδή το Αστυνομικό Τμήμα 
Θέρμης, το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης, το Τμήμα Τρο-
χαίας και το Τμήμα Συνοριοφυλακής, να μην επαρκούν, 
κυρίως λόγω της υποστελέχωσής τους, αλλά και των 
ελλείψεων σε εξοπλισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα 
οποία διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., στο δήμο Θέρμης πραγ-
ματοποιούνται περίπου δύο κλοπές ημερησίως, οι 
οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο κατοικίες και αυτο-
κίνητα. Ο δήμαρχος Θέρμης ζήτησε από την ηγεσία 
της ΕΛ.ΑΣ. στη Β. Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, να 
υπάρξει ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό, καθώς και 
σε εξοπλισμό, των διαθέσιμων Τμημάτων τα οποία 
εδρεύουν στη Θέρμη. Παράλληλα, να πυκνώσουν οι 
περιπολίες στην περιοχή και από άλλες Ομάδες και 
Σώματα της ΕΛ.ΑΣ.

Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας των ΚΑΠΗ πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 στο δήμο 
Θέρμης, με την τήρηση όλων των προβλε-

πόμενων υγειονομικών περιορισμών εξ αιτίας της 
πανδημίας. Για το λόγο αυτό στην εκδήλωση η οποία 
έγινε στο ΚΑΠΗ Θέρμης, παραβρέθηκαν μόνον 
οι πρόεδροι των ΚΑΠΗ. Στο σύντομο χαιρετισμό 
του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος ενημέρωσε τους προέδρους των ΚΑΠΗ για 
την επικείμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων σε σχέση με το δήμο, διαβεβαιώ-
νοντας παράλληλα πως αυτό δεν πρόκειται να 
επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία τους και 
τη στήριξη που παρέχει ο δήμος προς τα ΚΑΠΗ. 

Παράλληλα ο δήμαρχος Θέρμης εξήγησε πως 
αν και τα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτρέπουν 
το άνοιγμα των ΚΑΠΗ, ήταν πολιτική επιλογή 
της διοίκησης του δήμου να μην προχωρήσει σε 
αυτό, καθώς η πανδημία παραμένει σε έξαρση, 
με αρκετούς θανάτους δυστυχώς και στο δήμο 
Θέρμης, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να 
αφορά ηλικιωμένους. «Ωστόσο, όπως φαίνεται 
από τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τα κρούσμα-
τα δείχνουν να σταθεροποιούνται και όταν με το 
καλό ανοίξουμε, να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε 
περισσότερες δράσεις για όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου 
μας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται άλλωστε και 
από τον αυξημένο προϋπολογισμό που διαθέτει η 
διοίκηση του δήμου για όλα τα ΚΑΠΗ», σημείωσε 
ο δήμαρχος Θέρμης.   

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία 
που δίνει η δημοτική αρχή στην τρίτη ηλικία, τον 
πολύτιμο ρόλο και την αξιέπαινη συνεισφορά 
της προς τις νεότερες γενιές, στις δύσκολες μέρες 
που διανύει η χώρα σήμερα. «Αποτελείτε ένα 
ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας, με αξιόλογες 
δημιουργικές δραστηριότητες και στο σημείο αυτό 
επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ γρήγορη επιστροφή 
στις δραστηριότητές σας και να θυμάστε πως όλοι 

μαζί, ενωμένοι θα αγωνιστούμε ώστε να καταφέ-
ρουμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον 
τόπο μας και τα παιδιά μας». 

Ανακοινώνοντας τέλος την τοποθέτηση του έως 
σήμερα αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Γιώργου Αγγέλου 
στη θέση του πρόεδρου της ΔΕΠΠΑΘ, ο δήμαρχος 
Θέρμης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημα-
ντική παρακαταθήκη που αφήνει η προηγούμενη 
διοίκηση του ΝΠΔΔ, με δράσεις και πρωτοβουλίες 
που ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η αναμόρφωση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των 
ΚΑΠΗ έπειτα από εξαντλητική διαβούλευση με 
τα μέλη τους καθώς και η δημιουργία τριών νέων 
αυτόνομων δομών ΚΑΠΗ στις κοινότητες Αγίου 
Αντωνίου, Σουρωτής και Περιστέρας, οι οποίες 
παλαιότερα εντάσσονταν στο ΚΑΠΗ Βασιλικών. 

Στο δικό του χαιρετισμό ο απερχόμενος αντιπρόε-
δρος του ΝΠΔΔ και πρόεδρος πλέον της ΔΕΠΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου, αποχαιρετώντας τους φίλους 
και συνεργάτες του, όπως αποκάλεσε τους προ-
έδρους των ΚΑΠΗ, ανέφερε πως θα συνεχίσει 
να βρίσκεται δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν και 
εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του καθώς 
όπως είπε, ο αριθμός των μελών των ΚΑΠΗ εν μέσω 
υγειονομικής κρίσης και με τις δομές  ανενεργές 
λόγω covid, παραμένει υψηλός, φτάνοντας τα 2.100 
μέλη. Σημείωσε επίσης πως έπειτα από προτροπή 
του δημάρχου Θέρμης αυξήθηκε το ποσό που 
αφορά στις εκδρομές (μονοήμερες, θαλασσινά 
μπάνια και ιαματικά λουτρά) κατά 20.000 ευρώ κι 
έτσι ανέρχεται στα 80.000 ευρώ ετησίως. 

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πασχάλης Αναγνώστου 
ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευημερία για τη νέα 
χρονιά και μαζί με την νέα αντιπρόεδρο Φανή 
Χατζηδημητρίου ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα 
ξεκινήσουν επισκέψεις σε όλες τις δομές του δήμου 
ώστε να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν 
τα μέλη των ΚΑΠΗ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟ 2022

Τα ΚΑΠΗ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
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Αποτεφρωτήριο μικρών ζώων  

Ένα αποτεφρωτήριο μικρών ζώων πρόκειται να 
εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα στην ανατολική 

Θεσσαλονίκη, στον χώρο όπου λειτουργεί από το 2009 
το μοναδικό νεκροταφείο ζώων στην περιοχή. Η εξέλιξη 
αυτή αναμένεται να καλύψει ακόμη περισσότερο την 
ανάγκη των ανθρώπων που «χάνουν» τα κατοικίδιά 
τους και σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν ποια 
είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν, 
αφού σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
ανάμεσα στην ταφή και την καύση. «Θα είναι ένα απο-
τεφρωτήριο χαμηλής δυναμικότητας, που σημαίνει 
ότι θα γίνεται καύση μικρόσωμων ζώων. Έρχεται από 
την Αγγλία σε περίπου δύο εβδομάδες από τώρα, ενώ 
παράλληλα αναμένω να λάβω στα χέρια μου και την 
τελική αδειοδότηση», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κτηνίατρος Βασίλης 
Ψυχογιός.

Ο ίδιος, θέλοντας να εξυπηρετήσει τους πελάτες της 
κλινικής του πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια, άρχισε να 
αναζητά λύσεις για το πρόβλημα της ταφής των ζώων 
που έφευγαν από τη ζωή. «Η νομοθεσία επιτρέπει 

την ταφή ζώου μόνο σε ιδιωτικό χώρο. Είναι λογικό 
πως στην περιοχή μας, όπου οι περισσότεροι ζουν σε 
διαμερίσματα, δεν διαθέτουν κάποιο χωράφι και το 
να καταφύγει κάποιος -για παράδειγμα- στο Σέιχ Σου 
για να θάψει τον σκύλο του. Είναι και παράνομο και 
πιθανό να το ξεθάψει κάποιο άγριο ζώο, όπως αλεπού», 
εξηγεί ο κ. Ψυχογιός.

Έτσι άρχισε την έρευνα και το 2005 βρήκε μια έκταση 
στην Κάτω Περιστερά, λίγο έξω από τα Βασιλικά του 
δήμου Θέρμης, όπου μετά από μία τετραετία νομικών 
ενεργειών και σχετικών αδειοδοτήσεων, κατάφερε 
να θέσει σε λειτουργία το πρώτο νεκροταφείο ζώων 
στη Θεσσαλονίκη. «Καθώς ήταν κάτι πολύ καινούργιο 
για μένα και δεν ήξερα πώς να το οργανώσω, επισκέ-
φτηκα ένα αντίστοιχο στο Αμβούργο της Γερμανίας 
στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που παρακολούθησα και 
πήρα ιδέες, για να τις υλοποιήσω εδώ», αναφέρει.

Ήδη, στα 15 χρόνια λειτουργίας του έχουν ταφεί περίπου 
400 ζώα, που συνήθως είναι σκυλιά και γάτες, αλλά 
και κουνέλια ή ακόμη και παπαγαλάκια. «Στη διάρκεια 
της ταφής, αν επιθυμούν, είναι παρόντες οι ιδιοκτήτες 

του ζώου, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη 
φροντίδα του χώρου. Εκταφή γίνεται το νωρίτερο σε 
δύο χρόνια, ενώ το μέγιστο διάστημα παραμονής είναι 
τα πέντε έτη. Το κόστος για τη μικρότερη διάρκεια 
παραμονής ανέρχεται στα 150 ευρώ», επισημαίνει ο 
κ. Ψυχογιός.

Μετά την εκταφή όσοι θέλουν διατηρούν τα οστά, ενώ 
οι περισσότεροι ζητούν την καύση τους, όπου μέχρι 
τώρα γινόταν σε άλλο αδειοδοτημένο αποτεφρωτήριο, 
με το οποίο συνεργάζεται ο κ. Ψυχογιός. Το επόμενο 
διάστημα θα μπορούν να γίνονται όλες οι διαδικασίες 
στον ίδιο χώρο.

Προγραμματική σύμβαση για 
την ανέγερση διαδημοτικού 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

στο Λάκκωμα υπέγραψαν ο πρόεδρος 
της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης 
ΑΕ – Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ), 
Θωμάς Βράνος και ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλ-
λοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ), Αντώνης 
Ζαβέρκος, παρουσία του αντιπροέδρου 
του ΔΣ της ΑΝΕΘ, Χαράλαμπου Αϊβαζίδη. 
Το διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων θα ανεγερθεί στο Λάκκωμα του 
δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
“Φιλόδημος ΙΙ” και ίδιους πόρους του 
ΣΥΠΠΑΖΑΘ.

Όπως τόνισε ο κ. Βράνος, “η ΑΝΕΘ θα 
υποστηρίξει τον ΣΥΠΠΑΖΑΘ, ώστε επι-
τέλους να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος 
και αξιοπρεπής χώρος για τα αδέσποτα 
ζώα της Θεσσαλονίκης, και να δοθεί 
έτσι λύση σε ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δήμοι και οι πολίτες. Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε συνολικά 2,2 
εκατ. ευρώ. Ως ΑΝΕΘ αναλάβαμε να 
υποστηρίξουμε την ορθή προετοιμασία 
του έργου, από τη μελετητική ωρίμανση 
και την ανάθεση, μέχρι την εποπτεία και 

την επίβλεψη, ώστε μέσα σε δυο χρόνια 
να έχουμε επιτέλους στην περιοχή μας 
έναν χώρο αξιοπρεπούς διαβίωσης των 
αδέσποτων και να πάψουν ‘τριτοκοσμι-
κά’ φαινόμενα, με επιθέσεις σε πολίτες, 
με αγέλες αδέσποτων σε πολλές τοπικές 
κοινότητες ακόμη και σε πυκνοδομη-
μένες περιοχές της Θεσσαλονίκης και 
με ταλαιπωρημένα και κακοποιημένα 
ζώα στις γειτονιές. Θέλω να συγχαρώ 
τη διοίκηση του ΣΥΠΠΑΖΑΘ, που με 
υπευθυνότητα ανέλαβε την υλοποίηση 
ενός έργου, που θεωρώ ότι θα αλλάξει 
τη νοοτροπία της κοινωνίας μας απένα-
ντι στα αδέσποτα, αλλά και θα παρέχει 
ουσιαστική βοήθεια στους δήμους, που 
σήμερα αδυνατούν να διαχειριστούν 
αυτό το πρόβλημα”.

Από την πλευρά του ο κ. Ζαβέρκος επι-
σήμανε ότι “με το καταφύγιο των αδέ-
σποτων ζώων επιχειρούμε να δώσου-
με απάντηση στην πράξη σε ένα πολύ 
σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους 
της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονί-
κης. Είναι ένα έργο κοινωνικό και προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, υγιεινής 
και ασφάλειας, καθώς και ένα έργο 
που προστατεύει τα ίδια τα αδέσποτα, 
προσφέροντάς τους τις κατάλληλες 
συνθήκες φιλοξενίας. Σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι στις εγκαταστάσεις έχει 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΘ ΚΑΙ ΣΥΠΠΑΖΑΘ 

Διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Λάκκωμα

προβλεφθεί η λειτουργία αποτεφρωτή-
ρα για την ορθή διαχείριση των νεκρών 
ζώων. Σε συνεργασία με την ΑΝΕΘ 
μπορούμε επιτέλους και στη Θεσσα-
λονίκη να εφαρμόσουμε την εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα αδέσποτα 
κι αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόοδο 
για την κοινωνία μας συνολικά”.

Το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή 
του Λακκώματος και οι εγκαταστά-
σεις του θα καταλαμβάνουν συνολι-
κή δομημένη επιφάνεια 1.850 τ.μ. Σε 
αυτή περιλαμβάνονται τα γραφεία του 
ΣΥΠΠΑΖΑΘ, το ενδιαίτημα των ζώων, 

κυνοκομείο και αποτεφρωτήρας. Το 
ακίνητο όπου θα κατασκευαστεί το 
καταφύγιο έχει εμβαδόν 33.000 τ.μ. και 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή 
της δημοτικής ενότητας Καλλικράτειας.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου, με 
κυκλοφοριακές οδεύσεις, περίφραξη, 
χώρους στάθμευσης κ.λπ. Συνολικά θα 
κατασκευαστούν όλοι οι απαραίτητοι 
χώροι για την περισυλλογή, περίθαλψη, 
στέγαση, επανένταξη αδέσποτων ζώων, 
καθώς και γραφείου διοίκησης.

ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

Οι αλλαγές που ζήτησε ο δήμος Θέρμης 
στο σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου 

Ε
κ τενής συζήτηση, σ το 
πλαίσιο της δημόσιας δια-
βούλευσης για το Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας που αφορά στην ανάπλαση 
του παραλιακού μετώπου της Θεσ-
σαλονίκης, μήκους 40 χλμ., από το 
Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, έγινε 
στις 30 Δεκεμβρίου 2021, σε ειδική 
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Θέρμης. Ο δήμος Θέρμης 
είναι ένας από τους επτά δήμους οι 
οποίοι έχουν μέτωπο στον Θερμα-
ϊκό κόλπο. Στη συζήτηση μετείχαν 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, οι αντιδήμαρχοι και 
όλα τα μέλη του δημοτικού συμβου-
λίου και εκ μέρους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, 
με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδο-
μών και Δικτύων Πάρη Μπίλλια, 
καθώς και ο αρχιτέκτονας μηχανικός 
– πολεοδόμος και συντονιστής της 
μελετητικής ομάδας, Τάκης Δούμας.
Παρουσιάζοντας τη θέση του δήμου 
σχετικά με το σχέδιο ανάπλασης ο 
κ. Παπαδόπουλος είπε πως ο δήμος 
Θέρμης βλέπει πολύ θετικά αυτήν 
την πρωτοβουλία και θα συμβάλει 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του 
και των αρμοδιοτήτων του, για την 
υλοποίησή του. “Το σχέδιο αυτό 
δίνει την ευκαιρία και στο δικό μας 
δήμο να αξιοποιήσει το τμήμα του 
παραλιακού μετώπου”, τόνισε ο 
κ. Παπαδόπουλος. Παράλληλα, 
ζήτησε να υπάρξουν τρεις αλλαγές 
στο προτεινόμενο σχέδιο και συγκε-
κριμένα, να διευκρινιστεί ρητά στο 
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων ότι:
• α. η προβλεπόμενη ναυπηγοεπι-

σκευαστική ζώνη δεν θα αφορά 
αποκλειστικά αλιευτικά σκάφη, 
αλλά θα αφορά και σκάφη ανα-
ψυχής, τουριστικά κ.λπ.

• β. στις επιτρεπόμενες χρήσεις 
θα περιλαμβάνεται και χώρος 
ελλιμενισμού (τεχνητός ή φυσι-
κός) σκαφών κάθε είδους,

• γ. οι προβλεπόμενες εγκατα-
στάσεις να υλοποιηθούν έπειτα 
από διαδικασία περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης, σύμφωνα 
με την υφιστάμενη νομοθε-
σία, τα δε μέτρα, οι όροι και οι 

περιορισμοί που θα τεθούν στη 
σχετική Απόφαση Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων για την 
ελαχιστοποίηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πρέπει να τύχουν της σύμφωνης 
γνώμης του δήμου Θέρμης.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε, 
για το αγρόκτημα του ΑΠΘ, να διατη-
ρηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης των 
εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, 
δηλαδή η δυνατότητα ανέγερσης κτι-
ρίων για εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές δραστηριότητες που προβλέπει 
το εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό 
Σχέδιο, ή η ανάπτυξη οποιασδήποτε 
άλλης εγκατάστασης προγραμματίζει 
το Πανεπιστήμιο στην έκταση αυτή. 
Επιπλέον, το προτεινόμενο Ανατολικό 
Μητροπολιτικό Πάρκο – Βοτανικός 
Κήπος να περιοριστεί στην έκταση 
του άτυπου υγροβιότοπου, μέχρι το 
1ο κανάλι που είναι παράλληλο με 
την ακτογραμμή και δεν περιλαμβά-
νεται στο ΤΡΣ.
Τέλος, όσον αφορά την Ολοκληρω-
μένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας και 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΕΔΑ) 
Νοτιοανατολικής Ενότητας νομού 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαδόπουλος 
ζήτησε να γίνουν διορθώσεις στο 
τελικό σχέδιο της ΠΚΜ ώστε να 
αποτυπωθούν τα στοιχεία της ανα-
θεωρημένης εγκεκριμένης μελέτης 
του περιφερειακού σχεδιασμού για 

τη διαχείριση των αποβλήτων και όχι 
της προηγούμενης που υπάρχουν 
στο τωρινό σχέδιο της ΠΚΜ. 
Στην παρέμβασή του ο περιφερειάρ-
χης κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως η 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 
“είναι το κορυφαίο έργο της Θεσσα-
λονίκης και της Βόρειας Ελλάδας εδώ 
και πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο που 
θα αλλάξει την ταυτότητα της πόλης. 
Θα ενοποιήσει το παραλιακό μέτωπο 
και θα φέρει σε επαφή την πόλη με 
τη θάλασσα. Με το έργο αυτό βάζου-
με τις βάσεις για να ενοποιηθεί το 
σύνολο του παραλιακού μετώπου”.  
Όπως εξήγησε, με το έργο αυτό θα 
δοθούν δυνατότητες χρήσεις στο 
παραλιακό μέτωπο. “Σήμερα δεν 
υπάρχει αυτό. Δεν ξέρουμε τι ανήκει 
σε ποιον. Ενοποιούμε, δίνουμε χρή-
σεις γης, προχωρούμε σε αναπλά-
σεις, ήπιας μορφής, αναβαθμίζουμε 
την ποιότητα ζωής των πολιτών και 
ταυτόχρονα αναδεικνύουμε περιο-
χές οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί 
μέχρι τώρα”.
Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε πως 
“ο δήμος Θέρμης έχει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του 
σχεδίου. Φιλοξενεί δομές τεράστιες 
και σημαντικότατες, όπως το αερο-
δρόμιο, φορείς νέων τεχνολογιών 
κ.λπ. Αλλά βάζει και ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό αποτύπωμα και θέλω 
να ευχαριστήσω το δήμαρχο και τη 

δημοτική αρχή διότι αντιλήφθηκαν 
κάτι που δεν αντιλήφθηκαν άλλοι 
στο παρελθόν, ότι η ναυπηγοεπι-
σκευαστική ζώνη έχει αναπτυξιακό 
πρόσημο και προφανώς συμφωνώ 
με τον δήμαρχο, αποδέχομαι και τα 
τρία αιτήματα που έθεσε, προφανώς 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα όχι 
μόνον για αλιευτικά σκάφη. Αποδε-
χόμαστε και τα άλλα αιτήματα που 
έβαλε για το βοτανικό κήπο και για 
τις εγκρίσεις που πρέπει να δίνει ο 
δήμος σε κάθε βήμα. Είμαστε στην 
ίδια όχθη σ’ αυτή την προσπάθεια 
που κάνουμε. Θέλω να έχουμε μαζί 
μας και όλους εσάς, όλα τα μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως 
παρατάξεων. Θέλουμε να ξεκινή-
σουμε αυτήν την προσπάθεια με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις”. 
Στη δική του, σύντομη παρέμβαση, 
ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μπίλλιας 
αφού ανέφερε ότι “η περιφέρεια 
έχει μια εξαιρετική συνεργασία με 
το δήμο Θέρμης”, σημείωσε πως 
“το παραλιακό μέτωπο της πόλης 
δεν αφορά μόνο εμάς που σχεδιά-
ζουμε, αφορά όλους τους πολίτες, 
γι’ αυτό στείλαμε το σχέδιο σε 138 
φορείς της πόλης προς διαβούλευ-
ση. Το σχέδιο αυτό πρέπει να γίνει ο 
καταλύτης ώστε η πόλη να γίνει πιο 
ανθρώπινη. Είναι ένας θησαυρός 
που αν αξιοποιηθεί θα αλλάξει μια 
για πάντα το μέλλον της πόλης”.
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Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος τόνισε ότι «προχωράμε στον 
καθαρισμό αυτού του παράνομου μπαζότοπου 
στην Κοινότητα Πλαγιαρίου με την πολύτιμη 
βοήθεια της εταιρίας ΑΝΑΚΕΜ, την οποία ευχα-
ριστούμε θερμά. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη 
φορά που κι εμείς ως δήμος, αλλά και η εταιρία 
ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής 
ευθύνης προχωρούμε από κοινού σε καθαρισμό 
τέτοιων παράνομων χωματερών. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει δημοτική αστυνομία ώστε να μπορεί 
να παρακολουθεί και να επιβάλλει ποινές σε 
τέτοιες περιπτώσεις και αναγκαζόμαστε εμείς 
οι αιρετοί να παίζουμε αυτό το ρόλο, να κάνουμε 
δηλαδή τη δουλειά της δημοτικής αστυνομίας, να 
εντοπίζουμε τις παρανομίες και να προχωρούμε 
στις ενέργειες που πρέπει. Χρειαζόμαστε την 
ενεργοποίηση της κοινωνίας και απευθύνουμε 
έκκληση σε κάθε πολίτη, όταν αντιλαμβάνεται 
τέτοιες παράνομες πράξεις να καταγγέλλει τους 
ασυνείδητους που ρυπαίνουν το περιβάλλον».  

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε, παράλληλα, 
ότι «ανάλογη εστία μόλυνσης από παράνομη 
απόθεση σκουπιδιών κάθε είδους υπάρχει 
και λίγο πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε 
σήμερα, προς την Περαία, στην περιοχή όπου 
μένουν Ρομά. Εκεί, συχνά σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια, προχωρούμε σε καθαρισμούς δύο 
και τρεις φορές το χρόνο, ώστε να μη μένουν 
υπολείμματα τα οποία στη συνέχεια τα καίνε οι 
ίδιοι που τα δημιούργησαν και προσθέσουν και 
αέρια ρύπανση μέσα σε όλα τα άλλα». 

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου τόνισε ότι «είναι πραγματικά απο-
γοητευτικό να ανακαλύπτεις όμορφα σημεία 
του τόπου μας να μετατρέπονται σε τεράστιους 
μπαζότοπους από ασυνείδητους. Πραγματικά το 

να μεταφέρει κάποιος τα σκουπίδια αυτά προς 
ανακύκλωση κοστίζει πολύ λιγότερο από το να 
τα φέρει και να τα πετάξει εδώ. Ας βοηθήσουμε 
όλοι με τη συμπεριφορά μας κι ας αγαπήσουμε 
το δημόσιο χώρο που έτσι κι αλλιώς ανήκει σε 
όλους μας και οφείλουμε να τον προστατέψουμε. 
Η περιοχή μας, ο τόπος μας είναι όμορφος ας μη 
τον βρωμίζουμε». 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΑΝΑΚΕΜ Ηλίας Δημητριάδης σημείωσε ότι αυτή 
είναι μία από τις πολλές ανάλογες δράσεις που 
υλοποιεί η εταιρεία, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης. «Πέρα από τον καθαρισμό 
συγκεκριμένων περιοχών, όπως κάναμε ήδη 
στη Χαλκιδική, στους Λαχανόκηπους του δήμου 
Θεσσαλονίκης, στη Μενεμένη, στον Γαλλικό 
ποταμό κ.λπ., στόχος μας είναι να περάσουμε 
το μήνυμα, προς τους πολίτες, τους αρμόδιους 
φορείς, την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση, ότι 
θα πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον, 
αποτρέποντας τους παράνομους μπαζότοπους και 
χρησιμοποιώντας, παράλληλα, τα δευτερογενή 
υλικά τα οποία παράγονται από την επεξεργασία 
των ΑΕΚΚ, στα δημόσια και δημοτικά έργα». 

Αναγνώριση του σημαντικού έργου το 
οποίο επιτελεί η Εθελοντική Ομάδα 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρ-

μης, αποτελεί η βράβευσή της σε εκδήλω-
ση την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο 
Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστρο-
φών (ΙΔΑΦΚ). Η Εθελοντική Ομάδα Πολι-
τικής Προστασίας Δήμου Θέρμης είναι 
ανάμεσα στις 93 εθελοντικές οργανώσεις, 
οι οποίες είναι ενταγμένες στο Μητρώο 
Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και δραστηριοποιούνται 
σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης 
και αποκατάστασης μετά από φυσικές 
καταστροφές.
Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Θέρμης τα τελευταία χρόνια δίνουν δυνα-
μικό “παρών” κάθε φορά που η περιοχή 
πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Μόνο τον τελευταίο χρόνο συμμετείχε 
μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις αντιμετώ-
πισης πλημμυρικών φαινομένων, παρείχε 
κάλυψη και υγεινομική υποστήριξη σε 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 
του δήμου Θέρμης, πραγματοποίησε σειρά 
σεμιναρίων στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα πάνω σε θέματα αυτοπροστασίας, 
ενώ συμμετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις 
αποχιονισμού, συνδράμοντας το έργο της 
Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας.
Με αφορμή τη βράβευση των εθελο-
ντών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγι-
ουμτζίδης ευχαρίστησε τους εθελοντές 
“γιατί κάνετε το δήμο μας καλύτερο. Για 
την αφοσίωση και την προσφορά σας, 
προς το δήμο και προς τους πολίτες και 
σας ευχαριστώ από καρδιάς εκ μέρους 
όλων των πολιτών του δήμου Θέρμης». 
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Αναλυτικά οι δράσεις της Εθελοντικής 
Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Θέρμης για το 2021 ήταν οι εξής:
• Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 

62 ώρες εκπαίδευσης σε αντικείμενα 
που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, τη 
διάσωση και τη δασική πυρόσβεση. 

Ακόμη, ξεκίνησαν και οι εκπαιδεύ-
σεις-ενημερώσεις σε σχολικές μονά-
δες για θέματα όπως προστασία από 
σεισμούς κ.λπ.

• Ένα σημαντικό εργαλείο της ομάδας 
ήταν τα τροποποιημένα τύπου pick-
up Navara αυτοκίνητα που φέρουν 
δεξαμενή νερού 600 λίτρων και απο-
κτήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση του 
τμήματος πυρόσβεσης. Έτσι, η ομάδα 
επιχείρησε σε 29 συμβάντα παρέ-
χοντας άμεση συνδρομή στο έργο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα 
συμβάντα αφορούσαν πυρκαγιές σε 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, αγροτοδασι-
κές και δασικές πυρκαγιές. Συνολικά, 
η Εθελοντική Ομάδα πραγματοποίησε 
περισσότερες από 1.200 ώρες πυρα-
σφάλειας και περιπολιών στο δασικό 
όγκο, απασχολώντας 25 εθελοντές, 
κατά την αντιπυρική περίοδο.

• Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας 
παρείχαν υγειονομική κάλυψη στα 
πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης και 
ποδοσφαίρου για το αντρικό τμήμα 
καλαθοσφαίρισης Ραιδεστού, Θερ-
μαϊκού, για το γυναικείο τμήμα καλα-
θοσφαίρισης Θερμαϊκού, το αντρι-
κό τμήμα ποδοσφαίρου Θερμαϊκού. 
Επίσης κάλυψαν με επιτυχία το πρώτο 
Leivadi Trail Run 2021 με 10 άτομα 
(παραρτήματα Θέρμης-Λειβαδίου) 
και 2 οχήματα. 

• Παραβρέθηκαν, στα «Θέρμης Δρώ-
μενα 2021» με αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτή και εξοπλισμό πρώτων 
βοηθειών στις συναυλίες με τη Νατάσα 
Μποφίλιου, τους Αφους Τσαχουρίδη 
και τον Γιώργο Μαργαρίτης.

• Τέλος, σε συνεργασία με τους Εθελο-
ντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, 
παρείχαν υπηρεσίες πολιτικής προ-
στασίας (πυρασφάλεια κ.ά.) κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων της γνωστής 
ταινίας «Αναλώσιμοι 4» που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις στην περιοχή των Βασιλικών. 

Ολοκληρώθηκαν τα έργα 
αντιπλημμυρικής 
θωράκισης στο Κάτω 
Σχολάρι

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Βράβευση της Εθελοντικής 
Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης

Ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες παρεμβάσεις, 
από ένα σύνολο έργων για την αντιπλημ-
μυρική θωράκιση περιοχών της κοινότητα 

του Κάτω Σχολαρίου. Το τελευταίο κομμάτι των 
παρεμβάσεων αφορούσε την αποκατάσταση πρα-
νούς ρέματος. Υπενθυμίζεται ότι στην κοινότητα 
του Κάτω Σχολαρίου είχαν προκληθεί μεγάλες 
ζημίες εξαιτίας κατολισθήσεων οι οποίες σημειώ-
θηκαν σε σημεία του οικισμού λόγω των ισχυρών 
βροχοπτώσεων που είχαν σημειωθεί στη διάρκεια 
του χειμώνα το 2014 και 2015. Οι κατολισθήσεις 
εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο από Απρίλιο έως 
Ιούλιο του 2015, προκαλώντας σημαντικές ζημιές 
σε δημοτική - δημόσια περιουσία, αλλά και σε 
ιδιωτική περιουσία. Μεγαλύτερα προβλήματα 
είχαν παρουσιαστεί στο δυτικό όριο του οικισμού. 

Αμέσως μετά την εκδήλωση των κατολισθήσεων, 
έπειτα από πρωτοβουλία της διοίκησης του δήμου 
Θέρμης, η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προκειμένου 
να προχωρήσει το ταχύτερο η αποκατάσταση των 
εκτεταμένων και σοβαρών ζημιών. Στο πλαίσιο 
αυτό εκπονήθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες, 
γεωλογική, γεωτεχνική, τοπογραφική, υδραυλική, 
στατική και φυτοτεχνική, με βάση τις οποίες έγι-
ναν όλα τα απαραίτητα έργα σταθεροποίησης και 
αποκατάστασης της κατολίσθησης και της αναχαί-
τισης της πιθανής επέκτασης του φαινομένου και 
προς γειτονικές περιοχές. Από τις σημαντικότερες 
παρεμβάσεις ήταν η κατασκευή σταθεροποιητικού 
επιχώματος – αντίβαρου, η κατασκευή κλειστού 
οχετού για την παροχέτευση των υδάτων του 
ρέματος και η κατασκευή δικτύου ομβρίων στην 
πληγείσα περιοχή.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Σπύρος Γαντάς επισημαίνει ότι 
“ο οικισμός του Κάτω Σχολαρίου περιβάλλεται 
από πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικό 
τμήμα του οποίου, όπως ρέματα που εφάπτονται 
της επέκτασης του πολεοδομικού σχεδίου της 
πόλης είναι μελετημένο και οριοθετημένο. Τα 
ρέματα αυτά, είναι βαθιά, με μεγάλο πλάτος και 
πυκνή βλάστηση και αποτελούν τους άμεσους 
αποδέκτες των ομβρίων του οικισμού. Οι ζημιές 
οι οποίες προκλήθηκαν από τις κατολισθήσεις του 
2015 ήταν σημαντικές και η αποκατάστασή τους 
απαιτούσε συνδυασμό έργων και παρεμβάσεων 
που ήταν εκτεταμένες και είχαν αρκετές τεχνικές 
δυσκολίες. Τα έργα έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 
η περιοχή είναι απολύτως ασφαλής”. 

Συνεχίστηκε και το προηγού-
μενο δίμηνο Δεκεμβρίου 2021 
– Ιανουαρίου 2022 το έργο 

των ασφαλτοστρώσεων στο οδικό 
δίκτυο του δήμου Θέρμης. Συγκεκρι-
μένα, στις αρχές Δεκεμβρίου ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρω-
σης του δρόμου ο οποίος συνδέει το 
Πλαγιάρι με την Περαία, γνωστός ως 
Αγελαδόστρατα. Η ασφαλτόστρωση 

εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώ-
σεις Δήμου Θέρμης», προϋπολογι-
σμού 4.595.566,69€. Έτσι, από την 
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 δόθηκε 
στην κυκλοφορία πλήρως ασφαλτο-
στρωμένο το συγκεκριμένο τμήμα 
του δρόμου εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη δυνατή μετακίνηση των 
πολιτών από το Πλαγιάρι προς την 

Περαία και αντιστρόφως.
Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, 
στο πλαίσιο συντηρήσεων των δρό-
μων αστικής οδοποιίας η Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου Θέρμης προέβη 
στην ασφαλτόστρωση τμήματος της 
οδού Καπετάν Χάψα - από την οδό 
Μανδρίτσα μέχρι τη διασταύρωση 
με το δρόμο που οδηγεί στο Τριάδι, 
ενώ την επομένη, 18 Ιανουαρίου 
προχώρησε σε ανάλογες εργασίες 
επί της οδού Υψηλάντη, από την 
οδό Παναγή Τσαλδάρη έως την οδό 
Αθανασίου Διάκου.
Στις 20 Ιανουαρίου 2022 η Τεχνική 
Υπηρεσία προχώρησε σε εργασί-
ες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο 
προς το Σταθμό Επεξεργασία λυμά-
των Θέρμης, ενώ την Παρασκευή 
21 Ιανουαρίου οι ασφαλτοστρώ-
σεις συνεχίστηκαν στην Κοινότητα 
Πλαγιαρίου. Συγκεκριμένα, στο 
Πλαγιάρι έγινε αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στο δρόμο προς το 
Σχολείο της Φύσης καθώς και στην 
οδό 28ης Οκτωβρίου.   

Οι εργασίες περιλάμβαναν αρχι-
κά απόξεση του προϋφιστάμενου 
ασφαλτικού τάπητα και κατόπιν 
διάστρωση επί του καταστρώματος 
με ασφαλτική στρώση κυκλοφορί-
ας συμπυκνωμένου πάχους πέντε 
εκατοστών.
Επιθεώρηση των εργασιών έκανε 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, ενώ καθημερινά 
τις εργασίες επιβλέπει ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Σπύρος Γαντάς.
«Καθημερινά, εκτελούμε έργα 
ασφαλτοστρώσεων σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου Θέρμης με 
στόχο την ασφαλή διέλευση των 
οχημάτων και την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Τα έργα 
υλοποιούνται με βάση τις υποδείξεις 
των τοπικών συμβουλίων των κοινο-
τήτων και εκτός από τους οικισμούς 
αφορούν και αγροτικούς δρόμους», 
αναφέρει σε δήλωσή του ο αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος 
Γαντάς.

Στον καθαρισμό ενός παράνομου μπαζότοπου στην 
περιοχή «Καράσο» της Κοινότητας Πλαγιαρίου προ-
χώρησαν στις 20 Δεκεμβρίου, από κοινού ο δήμος 

Θέρμης και η εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., το μεγαλύτερο Συλ-
λογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), 
η οποία ανέλαβε και το συνολικό κόστος των εργασιών. 
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να καταδείξει την 
αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, 
τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα, προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για τη 
χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών, υποβαθμίζοντας 
ακόμη και αστικές περιοχές. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή, ασυνείδητοι απόθεσαν 
παράνομα εκατοντάδες τόνους από μπάζα και κάθε 
είδους απορρίμματα τα οποία μεταφέρονται πλέον σε 
μονάδες διαχείρισης και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ώστε μετά 
την επεξεργασία τους να επαναχρησιμοποιηθούν ως 
δευτερογενές υλικό για την κατασκευή δημοσίων έργων. 

Το «παρών» κατά την έναρξη των εργασιών έδωσαν η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εκπρό-
σωποι της ΑΝΑΚΕΜ (ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος Ηλίας Δημητριάδης, ο εκ των ιδρυτικών μελών της 
ΑΝΑΚΕΜ Γιάννης Παπαηλιόπουλος, η μηχανικός Άννα 
Μίχου), εκπρόσωποι των μονάδων επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ο πρόεδρος της κοινότητας Πλαγι-
αρίου Νίκος Κουλέτας κ.ά. 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Καθαρισμός παράνομου 
μπαζότοπου στο Πλαγιάρι

Από τις εργασίες στην οδό Καπετάν Χάψα. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Βραβεύτηκε το ΚΕ.Π. Υγείας 
του δήμου Θέρμης

Mε το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς 
για την Πρόληψη Υγείας μέσα από τη 
θεσμοθέτηση του ΚΕ.Π. Υγείας τιμήθηκε 

ο δήμος Θέρμης. Όπως εξηγεί ο γιατρός Κωνστα-
ντίνος Τιτέλης “η πρόληψη υγείας είναι η πρώτη 
προτεραιότητα στο δήμο μας και μέσα από την 
νέα δομή ευελπιστούμε να πείσουμε τους δημό-
τες μας να κάνουν προληπτικές εξετάσεις στους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας ανάλογα 

το φύλο τους, την ηλικία και την κληρονομικότητά 
τους, ώστε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν τους 
δείκτες της δημόσιας υγείας”.
Το ΚΕΠ Υγείας δήμου Θέρμης συμμετείχε στο 17ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. με θέμα: 
Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή, Γνώση Στρατηγική 
και Αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε υβριδικά  στα Λαγκάδια του 
δήμου Γορτυνίας. Στο συνέδριο δόθηκε η δυνα-
τότητα σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
να παρουσιάσουν τις εργασίες τους ή απλά να 
το παρακολουθήσουν, καθώς δεν είχαν τη δυνα-
τότητα να μετακινηθούν. Από τον δήμο Θέρμης 
παρακολούθησε το συνέδριο η διοικητικός του 
ΚΕ.Π. Υγείας Μάγδα Παπανίκου. Από τα βασικά 
συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι η τοπική 
αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά 
παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν το κλίμα και 
την υγεία των ανθρώπων. Η πανδημία ανέδειξε 
την τεράστια σημασία της συμβολής της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των κρίσεων 
της δημόσιας υγείας και των απειλών από την 
κλιματική αλλαγή. 
Το ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης συμμετείχε στην καμπάνια 
ενημέρωσης του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύ-
ου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο: «Covid-19 
& Εμβολιασμός – Οι πολίτες ρωτούν, οι ειδικοί 
ιατροί απαντούν», η οποία πραγματοποιήθηκε 
με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημει-
οθεραπείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Την συζήτηση συντόνιζε η δημοσιογράφος Ελένη 
Καμάρα, ενώ στο επιστημονικό πάνελ ήταν η 
Ελένη Γιαμαρέλλου, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, 
καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., η Κυριακή Κανελλακοπούλου, 
ομότιμη καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 
και ο Συμεών Μεταλλίδης, επίκουρος καθηγητής 
Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας Ιατρικής Σχολής 
ΑΠΘ. Το δήμο Θέρμης εκπροσώπησε η Διοικητικός 
του ΚΕ.Π. Υγείας Μάγδα Παπανίκου. Η εκδήλωση 
μεταδόθηκε live από το Facebook του ΚΕ.Π. Υγείας 
Θέρμης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

Τεστ μνήμης για άνοια και 
αλτσχάιμερ στη Θέρμη

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της έγκαιρης 
διάγνωσης για την άνοια, το Κέντρο Πρό-
ληψης Υγείας Θέρμης σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών, διοργάνωσε τεστ μνήμης σε πολίτες 
του δήμου Θέρμης. Η δράση έγινε την Παρασκευή 
28 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Η 
Παγκόσμια Εταιρεία Alzheimer (2015) υπολόγισε 
ότι 47 εκατ. άνθρωποι ζουν με άνοια σε όλο τον 
κόσμο. Το 2015, προστέθηκαν 9,9 εκατ. καινού-
ριες περιπτώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
μία καινούρια περίπτωση άνοιας διαγιγνώσκεται 
κάπου στον κόσμο κάθε 3 δευτερόλεπτα! Στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 
αριθμός των πασχόντων υπολογίζεται σε 197.000 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 365.000 το 2050.
Η Alzheimer Ελλάς από το 2007 και το 2009 αντί-
στοιχα λειτουργεί δύο Μονάδες Αντιμετώπισης 
Προβλημάτων Νόσου Alzheimer στη Θεσσαλο-
νίκη (Μονάδα «Αγία Ελένη», Πέτρου Συνδίκα 13 
και Μονάδα «Άγιος Ιωάννης», Λεωφ. Κων/νου 
Καραμανλή 164), οι οποίες απευθύνονται σε άτομα 
που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer ή κάποια 
άλλη μορφή άνοιας, τους περιθάλποντες και τις 
οικογένειές τους. Οι δομές αυτές απασχολούν 
περίπου 50 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων (όπως ειδικούς ιατρούς, 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθε-
ραπευτές, γυμναστές κ.ά.) και παρέχουν δωρεάν 
υπηρεσίες όπως: πλήρη νευροψυχολογικό έλεγχο, 
λήψη ιατρικού ιστορικού, διαγνωστική εκτίμηση 
και θεραπευτική αντιμετώπιση. Στις Μονάδες 
λειτουργούν: α) Κέντρο Ημέρας, β) Τμήμα Περι-
θαλπόντων γ) Ομάδα Κατ΄ Οίκον Φροντίδας και 
παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης απαραίτητης 
και ζωτικής σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής 
των ασθενών μας όσο και για το προσδόκιμο 

επιβίωσής τους. Για το 2019 πραγματοποιήθηκαν 
115.593 επισκέψεις στις δύο Μονάδες. Λειτουργεί, 
επίσης, 24ωρη γραμμή βοήθειας, στον τηλεφωνικό 
αριθμό 2310-909000, όπου μπορεί το κοινό να 
απευθύνεται για να πάρει αξιόπιστες απαντήσεις 
σε θέματα άνοιας. 

Στις επισκέψεις τους στα Κέντρα Ημέρας των 
Μονάδων οι ωφελούμενοι εκτός από τη Νευρο-
ψυχολογική εκτίμηση και τη Διάγνωση που τους 
παρέχεται, συμμετέχουν σε πρωτοποριακές μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώ-
πιση και πρόληψη των νοητικών ελλειμμάτων. 
Ενδεικτικά κάποιες από τις μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις Μονά-
δες είναι οι εξής:
• Βιβλιοθεραπεία
• Αριθμητική και Ανάγνωση
• Μεταφορικός λόγος
• Λύση προβλημάτων
• Διδασκαλία στρατηγικών μνήμης
• Προοπτική μνήμη
• Νοητική Εκπαίδευση Ικανοτήτων Προσοχής 

και Εκτελεστικής Λειτουργίας μέσω γραπτών 
ασκήσεων

• Ασκήσεις λόγου και προσοχής
• Προσανατολισμός στην επικαιρότητα
• Νοητική εκπαίδευση μέσω Η/Υ
• Γυμναστική
• Παράλληλα, στο Τμήμα των Περιθαλπόντων, 

για την ψυχολογική υποστήριξή τους, παρέ-
χονται οι παρακάτω υπηρεσίες από τους 
Ψυχολόγους:

• Ομάδες Ψυχολογικής Στήριξης Περιθαλπόντων 
(ομάδα στήριξης, ομάδα ψυχοεκπαίδευσης, 
ομάδα χαλάρωσης και ομάδα διαχείρισης πέν-
θους, διαδικτυακή ομάδα στήριξης για τους 

περιθάλποντες που δεν μπορούν να ενταχθούν 
σε μία εκ του σύνεγγυς ομάδα, οικογενειακή 
στήριξη και δυαδική  παρέμβαση).

• Οικογενειακή συνάντηση προς ενημέρωση 
των μελών της οικογένειας. 

• Ατομική συνάντηση με περιθάλποντα για 
ψυχο-κοινωνική εκτίμηση και ένταξη σε 
Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης.

• Ατομική συνάντηση με περιθάλποντα για 
συμβουλευτική υποστήριξη, σε περίπτω-
ση που δεν δύναται να ενταχθεί σε Ομάδα 
Ψυχολογικής Υποστήριξης.

• Τηλεφωνική Συμβουλευτική. 
• Βιωματικό σεμινάριο για την ψυχολογική 

υποστήριξη παιδιών (από 6 έως 18 ετών) της 
οικογενείας του ατόμου με άνοια. 

Η Μονάδα «Αγία Ελένη» διαθέτει Ομάδα Κατ́ Οίκον 
Φροντίδας που απευθύνεται σε άτομα σε προχω-
ρημένο στάδιο της νόσου. Η Ομάδα στελεχώνε-
ται από επαγγελματίες υγείας όπως ψυχολόγοι, 
νευρολόγοι, οδοντίατρος, κοινωνικός λειτουργός, 
φυσικοθεραπευτής και πραγματοποιεί επισκέψεις 
κατ’ οίκον με στόχο:
• Τη διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση 

του ασθενούς. 
• Την προληπτική οδοντιατρική φροντίδα καθώς 

και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με 
ζητήματα σίτισης/κατάποσης και ενυδάτωσης 
του ασθενούς.

• Την παρακολούθηση της κλινικής κατάστασης 
του ασθενούς και την παροχή της απαραίτητης 
φροντίδας. 

• Τη συμβουλευτική  και εκπαιδευτική υποστή-
ριξη των περιθαλπόντων.

• Τη διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικά με 
ασφαλιστικά/ συνταξιοδοτικά/ προνοιακά 
ζητήματα.

Σημαντική διάκριση για την επιχει-
ρηματική κοινότητα του δήμου 
Θέρμης αποτελεί η εκλογή της 

αντιπροέδρου της Ένωσης Επαγγελμα-
τιών και Εμπόρων Δήμου Θέρμης (ΕΕΕΘ) 
στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας (ΕΣΕΕ), το οποίο αποτελεί ο 
ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο στον 
κλάδο του ελληνικού εμπορίου. 
Η κ. Μπλιούμη είναι η πρώτη γυναίκα 
μέλος της ΕΕΕ Θέρμης, αλλά και της 
διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), καθώς 
και από ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα 
που καταφέρνει να εκλεγεί στο δ.σ. 
της ΕΣΕΕ, γεγονός που καθιστά ακόμη 
σημαντικότερη την παρουσία της στον 
επιχειρηματικό – εμπορικό κλάδο. Σε 
δηλώσεις της η κ. Μπλιούμη ευχαρίστησε 
τους συναδέλφους της, εμπόρους και 
επιχειρηματίες για την εμπιστοσύνη 

προς το πρόσωπό της. Δεσμεύτηκε δε 
πως «και από αυτή τη θέση ευθύνης 
θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα 
πάντα, να λειτουργώ και να αγωνίζομαι 
για το συμφέρον των μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, 
αλλά και για τα δικαιώματα της γυναίκας 
επαγγελματία και την βελτίωση της 
θέσης της στο ‘επιχειρείν’. Αποτελεί 
προσωπική δέσμευση προς όλες τις 
επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από 
γυναίκες, πως στο πλαίσιο των νέων μου 
καθηκόντων θα εργαστώ με όλες μου τις 
δυνάμεις ώστε να βοηθήσω νεοσύστα-
τες ή μη επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 
νέες μεθόδους και να επιτύχουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στα 
επιχειρηματικά τους βήματα. Σημαντική 
προτεραιότητα στην κατεύθυνση αυτή 
αποτελεί η αξιοποίηση κάθε χρηματο-
δοτικού εργαλείου και προγράμματος, 
η προσφορά εντατικής εκπαίδευσης και 

ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σημαντική διάκριση για την Φανή Μπλιούμη

ενημέρωσης στις γυναίκες επιχειρημα-
τίες του τόπου μας. Ευχαριστώ όλους 
όσους με στήριξαν και δεσμεύομαι να 
φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης όλων 
των συναδέλφων Επιχειρηματιών και 
Εμπόρων της περιοχής μας».
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, σε επικοινωνία που είχε με τον 
Γιώργο Καρανίκα τον συνεχάρη για την 
επανεκλογή του στη θέση του προέδρου 
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορί-

ου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), λαμ-
βάνοντας μάλιστα το 75% των ψήφων. 
Παράλληλα επισημαίνει πως “αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, η εκλογή 
της κ. Φανής Μπλιούμη, ένα από τα πιο 
ενεργά και δραστήρια μέλη της Ένωσης 
Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, 
προέδρου του τμήματος Επαγγελματιών 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, στο διοικητικό συμβού-
λιο της ΕΣΕΕ”.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Απόλυτα επιτυχής 
η 2η ημερίδα «Ρωτάω. 
Μαθαίνω. Αποφασίζω»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο η 
2η ημερίδα «Ρωτάω. Μαθαίνω. Αποφασίζω» για 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, 
η οποία διοργανώθηκε από το δήμο Θέρμης και 
το Συμβούλιο Νέων του δήμου Θέρμης και τελέ-
σθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου. Η διοργάνωση πραγματοποιή-
θηκε υβριδικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Θέρμης και μεγάλη συμμετοχή σημειώθηκε στην 
ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook Live. Στην 
ημερίδα παρευρέθηκαν μαθητές, σπουδαστές, 
φοιτητές και γονείς προκειμένου να ενημερω-
θούν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και τις ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει ο 
κάθε νέος για την προσωπική του εξέλιξη. Έγινε 
μεγάλη αναφορά στις δυνατότητες που δίνει για 
σπουδές το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ΕΑΠ 
είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και 
έχει παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και χαιρέτησαν τη 
διεξαγωγή της, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, η Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, περι-
φερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, ο 
Στυλιανός Αποστόλου, αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και 
Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Θέρμης, και 
ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Φάσσας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του 

Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης από την 
υπεύθυνη εξωτερικής επικοινωνίας Γενικού 
Κύκλου, Χαρά Κόκκαλη η οποία αναφέρθηκε 
στους τρόπους και τις διαδικασίες με τους οποίες 
λειτουργεί το Συμβούλιο Νέων.
Στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης έγιναν 
εισηγήσεις ακαδημαϊκών αναφορικά με τη Δια 
Βίου Μάθηση και παρουσιάστηκε το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και οι δυνατότη-
τες που δίνει, από τον Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, 
αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ. Έγινε σημαντική 
αναφορά στη Δια Βίου Μάθηση από τον Γεώργιο 
Κουλαουζίδη, επίκουρο καθηγητή του ΕΑΠ και 
ακολούθησε ομιλία σχετικά με την εκπαίδευση 
ενηλίκων και τις προοπτικές που δίνουν τα δημό-
σια ΙΕΚ από τον Αντώνιο Καταβέλο, διευθυντή 
του ΙΕΚ Θέρμης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αξιόλογο τμήμα της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι 
ομιλίες επιχειρηματιών όπως του Ιωάννη Βασι-
λειάδη, ιδρυτή της ΚΥΑΝΑ και της Αΐντα Νίκα. 
Managing Director της AIDA οι οποίοι μίλησαν 
για την προσωπική τους διαδρομή στο δρόμο 
της επιχειρηματικότητας και πως κατάφεραν 
να ξεπεράσουν δυσκολίες που συνάντησαν. 

Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρθηκε στην προσωπι-
κή του πορεία ως επαγγελματίας πωλητής και 
παρουσίασε την εταιρεία του η οποία είναι πολύ 
σημαντική στον κλάδο της και κάνει εξαγωγές 
σε πολλές χώρες. Η κα. Νίκα αναφέρθηκε στο 
πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της τεχνολογίας ως 
μέσο στον κλάδο του μάρκετινγκ και ενημέρωσε 
τους νέους για τις τεχνολογικές δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτύξουν προκειμένου να πετύ-
χουν τους στόχους τους. Οι εισηγητές απάντησαν 
σε απορίες των νέων και προσπάθησαν να τους 
καθοδηγήσουν.
Η ημερίδα φιλοξένησε διαδικτυακά τον Ναούμ 
Μυλωνά ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έκανε την εισήγηση του 
με θέμα το σύγχρονο περιβάλλον του Τουρισμού 
και τις ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας 
και ολοκληρώθηκε με μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ομιλία του Πάρι Κοκορότσικου, διευθύνοντα 
συμβούλου της εταιρείας «Ευρωσύµβουλοι 
Α.Ε.» ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση νέων και 
επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία startup 
επιχειρήσεων από νέους καθώς και τα εργαλεία 
που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν. 
Ο δήμος Θέρμης φιλοδοξεί η ημερίδα «Ρωτάω. 
Μαθαίνω. Αποφασίζω» να γίνει θεσμός και έδωσε 
«ραντεβού» για το 2022. 

Υγεία

ς
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Έγιναν με επιτυχία τα 
δωρεάν μαθήματα μητρικού 
θηλασμού

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα δωρεάν 
μαθήματα μητρικού θηλασμού, δράση 
η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Θέρμης με αφορμή την Παγκό-
σμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Το 1992 η 
διεθνής κοινότητα καθιέρωσε τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 
(World Breastfeeding Week) από την 1 έως τις 7 
Αυγούστου, ενώ στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε 
χρόνο από τη 1 έως τις 7 Νοεμβρίου, αρχής γενο-
μένης από το 1996.

Οι εγκυμονούσες και νέες μητέρες, που δήλωσαν 
συμμετοχή στα δωρεάν μαθήματα, σύμφωνα με 
δελτίο Τύπου, που αναρτήθηκε εντός του Οκτω-
βρίου στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Κέντρου Κοινό-
τητας, παρακολούθησαν δια ζώσης τις θεματικές 
δύο κύκλων, που σχετίστηκαν με: Διατροφή 
θηλάζουσας, Τεχνικές θηλασμού, Δυσκολίες στον 
θηλασμό και αντιμετώπιση, Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα θηλασμού, Μητέρες που δεν θηλά-
ζουν. Τα μαθήματα διεξήχθησαν με εισηγήτρια την 
εθελόντρια μαία & επαγγελματία ιδιώτη κ. Θωμά 
Κυριακή, απόφοιτη του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Η δράση έκλεισε με την προσφορά προς όλες 
τις συμμετέχουσες δώρων-ειδών φροντίδας 
στήθους, ευγενική χορηγία της εταιρείας ειδών 
μητρικού θηλασμού MEDELA, που ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα για συμβολή στην κοινωνική 
δράση των δωρεάν μαθημάτων μητρικού θηλα-
σμού. Επιπλέον, προσφέρθηκαν είδη φροντίδας 
και περιποίησης βρέφους και γυναίκας από την 
εταιρεία ΚΥΑΝΑ, δαπάνη που καλύφθηκε από 
τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ 
του Κέντρου Κοινότητας Δ. Θέρμης.

Παρούσες κατά την ολοκλήρωση της δράσης, 
εκτός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας, ήταν 
η προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Παρέμβασης 
και Πολιτικής Δ. Θέρμης κ. Χρυσή Κληματσούδα 
και η εντεταλμένη σύμβουλος και πρόεδρος 
Κοινωνικών δομών Δ. Θέρμης κ. Φανή Χατζηδη-
μητρίου, η οποία έκανε τη διανομή των δώρων 
στις συμμετέχουσες και την αποφώνηση της 
εκδήλωσης.

Φιλανθρωπικός αγώνας 
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μία ακόμη πρωτοβουλία για την ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, ανέλαβε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα, την 

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Σώστε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά» η οποία περιελάμβανε φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα, με τη συμμετοχή των ακαδημιών 
του Α.Ο. Καρδίας, της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου και του Ατρόμητου Πλαγιαρίου. Η εκδήλωσε έγινε 
στο δημοτικό γήπεδο της Καρδίας και αντί εισιτηρίου, οι θεατές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, προσέφεραν παιχνίδια, βιβλία, σοκολάτες και συσκευασμένα γλυκά, 
τα οποία θα διανεμηθούν στα παιδιά των ωφελούμενων της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής του 
δήμου Θέρμης.

Το «παρών» στην εκδήλωσε έδωσαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Β΄  
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, οι οποίοι μετά το τέλος του φιλανθρωπικού αγώνα πρόσφε-
ραν τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες  στις ακαδημίες και τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Παρέστησαν 
επίσης ο βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης,  ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας δήμου Θέρμης 
Κώστας Κουγιουμτζίδης, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, υπεύθυνη για θέματα Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Φανή Χατζηδημητρίου η οποία επιμελήθηκε την εκδήλωση, ο δημοτικός σύμβουλος 
Χρήστος Φάσσας, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης. Εκ μέρους 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου η κ. Χατζηδημητρίου ευχαρίστησε όλες τις Ακαδημίες των συλλόγων 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση, τον πρόεδρο του Α.Ο. Καρδίας Κώστα Κατσαρό για την άψογη 
διοργάνωση και φιλοξενία και φυσικά και όσους πολίτες προσέφεραν πολύτιμα δώρα για τα παιδιά 
των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο 1ο δημοτικό Πλαγιαρίου 
ο υφυπουργός Ν. Χαρδαλιάς
Το 1ο δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου επισκέφθηκε στις 12 Ιανουαρίου ο υφυπουρ-

γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Σε μία επίσκεψη η οποία έγινε μακριά 

από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, ο κ. Χαρδαλιάς έκοψε την 

παραδοσιακή βασιλόπιτα, μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου δημοτικού 

σχολείου Πλαγιαρίου. Να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν ο κ. Χαρδαλιάς βοήθησε 

με ενέργειές του στην προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για το σχολείο και κατά την 

επίσκεψή του στο σχολείο είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί στις τάξεις τους τα παιδιά 

και να συζητήσει μαζί τους ζητήματα που τους απασχολούν. Για την ιστορία να ανα-

φερθεί ότι το φλουρί το κέρδισε η έκτη τάξη του σχολείου και ο υφυπουργός μoίρασε 

δώρα σε όλα τα παιδιά της τάξης καθώς και στη δασκάλα τους. 

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την επίσκεψη ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: “Στο πλαίσιο της 

παρουσίας μου στην Μακεδονία μας, είχα την χαρά επίσης να συναντήσω τους εκπαι-

δευτικούς και τους μικρούς μας φίλους, τους μαθητές του 1ου δημοτικού σχολείου 

Πλαγιαρίου, που ως υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε συνεννόηση με τον υπουργό 

μας Νίκο Παναγιωτόπουλο, στηρίξαμε με τεχνικό εξοπλισμό για την προαγωγή του 

εκπαιδευτικού τους έργου, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις 

βρίσκονται πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία”. 

Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης συγκέντρωσαν 
και προσέφεραν, για άλλη μια χρονιά οι μαθητές 

του Ελληνικού Κολεγίου στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του δήμου Θέρμης, ενόψει της διανομής των 
ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους τους δικαιού-
χους του για τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς. Τα τρόφιμα παρέδωσαν 
στις 9 Δεκεμβρίου, μαθητές και μαθήτριες του 
Λυκείου συνοδευόμενοι από καθηγητές τους με 
επικεφαλής την Σουζάνα Αθανασάκη, τονίζοντας 
ότι με τον τρόπο αυτό θέλουν να συμβάλλουν στο 
γιορτινό τραπέζι της κάθε οικογένειας του δήμου 
που βρίσκεται σε ανάγκη.

Με αφορμή την πράξη αγάπης και αλληλεγγύης 
των μαθητών του Ελληνικού Κολεγίου η υπεύ-
θυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μαριάννα 
Μαλλιαρού κατά την παράδοση των τροφίμων 
ευχαρίστησε τη Διεύθυνση του σχολείου και την 
Ιωάννα Φουντά, αλλά και τα παιδιά, που για μία 
ακόμη χρονιά συνέδραμαν στο έργο του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου. Σημείωσε επίσης πως «μία 
μικρή πράξη προσφοράς, όπως μια σακούλα με 
τρόφιμα, λειτουργεί προσθετικά σε μία μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Κοινωνικές 
δομές του δήμου Θέρμης και στο τέλος όλοι μαζί 

μπορούμε και επιτυγχάνουμε μια σημαντική και 
αξιόλογη καλή πράξη». 

Ακολούθως οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό του σχολείου επισκέφτηκαν το δημαρχείο 
Θέρμης όπου είχαν συνάντηση με το δήμαρχο 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Ο δήμαρχος Θέρμης ευχα-
ρίστησε τη Διεύθυνση, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
καθώς και τους μαθητές του Ελληνικού Κολεγίου 
οι οποίοι, κατανοώντας τις δυσκολίες που βιώνουν 
πολλές οικογένειες, κυρίως αυτές τις γιορτινές 
μέρες, συνδράμουν με τον δικό τους, ξεχωριστό 
τρόπο, ώστε να στρωθεί εορταστικό τραπέζι σε 
κάθε σπίτι. Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε στα παιδιά 
πως οι ανάγκες των καιρών οδήγησαν τη διοίκηση 
του δήμου στη δημιουργία μόνιμων κοινωνικών 
δομών όπως αυτή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
το οποίο λειτουργεί και προσφέρει σταθερά και 
αδιάκοπα πολύτιμη βοήθεια σε συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη από το 2009 έως σήμερα. 
Τόνισε παράλληλα πως «η προσπάθεια του δήμου 
Θέρμης αυτές τις γιορτές επικεντρώνεται στο να 
μην μείνει αβοήθητος και να μη νιώσει μόνος κανείς 
συνδημότης μας».

ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Χειρονομία ανθρωπιάς από 
τους μαθητές του Ελληνικού 
Κολεγίου

Το 5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης 
είναι ένα σχολείο ανοι-
χτό σε όλους! Επιδιώκει 

να αποτελεί έναν χώρο προσωπικής 
συγκρότησης, δημιουργικής δράσης και 
ομαδικής εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί 
του επιχειρούν να εφαρμόσουν τα νέα 
επιστημονικά δεδομένα που προτεί-
νονται για την εκπαίδευση παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και να μετατρέ-
πουν διαρκώς το νηπιαγωγείο σε ένα 
καινοτόμο, αντισταθμιστικό, ψηφιακό, 
προσβάσιμο και ανοιχτό στην κοινωνία 
σχολείο, που αξιοποιεί κάθε σύγχρο-
νο εργαλείο. Το τρέχον σχολικό έτος 
2021-2022 έχει στο δυναμικό του 56 
μαθητές και λειτουργεί τρία τμήματα 
πρωινού υποχρεωτικού ωραρίου, δύο 
απογευματινού/ολοημέρου και ένα 
τμήμα ένταξης. 

Το 5o Νηπιαγωγείο Θέρμης κατέθεσε 
προς αξιολόγηση το πρόγραμμα «Επι-
στημονικά Εργαλεία στο Νηπιαγωγείο 
για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς!» 
το οποίο βαθμολογήθηκε με 96% (ως 
προς τη σαφήνεια, την πληρότητα, την 
εγκυρότητα των στόχων) και εγκρίθηκε 
προς χρηματοδότηση! 
Με πρωτοβουλία της προϊσταμένης του 
νηπιαγωγείου Αικατερίνης  Σιδέρη και 
την πολύτιμη συνεργασία του Συλλόγου 
Διδασκόντων συντάχθηκε το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει 

την ευκαιρία στο διδακτικό προσωπικό 
του νηπιαγωγείου, αλλά και στην ευρύ-
τερη τοπική κοινότητα να αποκομίσει 
τα οφέλη του προγράμματος Erasmus+.
Στο πλαίσιο των δράσεων του συγκε-
κριμένου σχεδίου, οι εκπαιδευτικοί θα 
έχουν την ευκαιρία:
- να επιμορφωθούν σε νέες διδακτικές 
μεθόδους και εργαλεία,
- να γνωρίσουν καινοτόμα προγράμματα 
εφαρμογής ρομποτικής και STEAM για 
την προσχολική εκπαίδευση και
- να εξοικειωθούν με την παραγωγή 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
Όλα τα παραπάνω, θα πραγματοποιη-
θούν με απώτερο στόχο τον εκσυγχρο-
νισμό του 5ου Νηπιαγωγείου Θέρμης, 
την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων 
και την αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο που σέβεται 
τις αδυναμίες κάθε μαθητή, τις μετατρέ-
πει σε δεξιότητες και ενισχύει θετικά 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των 
μελών της ομάδας! 
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το νηπια-
γωγείο μας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα. Το 2013 συμμετείχαμε σε 
δράσεις του προγράμματος Comenius, 
με τίτλο «We all smile in the same 
language». Ήταν μια όμορφη εμπει-
ρία που μας βοήθησε να εξελιχθούμε 
πολυδιάστατα.
Είμαστε πολύ χαρούμενες που μας δίνε-
ται ξανά η δυνατότητα να ενδυναμώ-

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Στο πρόγραμμα Erasmus+  
το 5ο νηπιαγωγείο Θέρμης

σουμε τις εκπαιδευτικές ικανότητές 
μας, να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς 
δεσμούς του σχολείου μας, αλλά και να 
παρακινήσουμε και άλλα νηπιαγωγεία να 
συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις!», 
αναφέρει η προϊσταμένη κ. Σιδέρη.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρημα-
τοδότηση τον Ιούνιο του 2020, αλλά 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
δημιουργήθηκαν από την πανδημία, 
ξεκίνησε τη φετινή σχολική χρονιά 
και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2023. 
Η πρώτη κινητικότητα πραγματοποι-
ήθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη τον 
Νοέμβριο του 2021. Το 5ο Νηπιαγωγείο 
Θέρμης, με εκπρόσωπο την εκπαιδευ-
τικό Μαρία Βελίκη, στο πλαίσιο αυτής 
της κινητικότητας παρακολούθησε 
ένα δομημένο σεμινάριο με τίτλο: «ICT 
Inclusive Education – Towards a digital 
and inclusive pedagogy». 

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και 
δράσεις, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, 
αναπτύχθηκαν δεξιότητες που σχετί-
ζονται με την αξιολόγηση, την πρώιμη 
παρέμβαση και τους τρόπους ενσω-
μάτωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες 
και την αξιοποίηση μέσων ψηφιακής 
τεχνολογίας, ως στρατηγικά εργαλεία 
βελτίωσης των δεξιοτήτων και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων 
των μαθητών, για εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς. 
Η συμμετοχή του 5ου Νηπιαγωγείου 
Θέρμης στο πρόγραμμα Erasmus+ θα 
έχει αντίκτυπο όχι μόνο στο σχολικό 
πληθυσμό, αλλά και στην τοπική και 
ευρύτερη κοινότητα…
Καλή επιτυχία λοιπόν στο 5ο Νηπια-
γωγείο Θέρμης! Αυτό το άνοιγμα στην 
Ευρώπη να είναι η αρχή για πολλά ταξί-
δια και νέες εμπειρίες! 
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Συνεχίζεται η Έκθεση με θέμα “1821 
οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην 
τοπική ιστορία”

Ομαδική και πάνω από όλα δημιουργική υπήρξε η 
συνεργασία των Βιβλιοθηκών της Μακεδονίας 
στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση. Θέτοντας ως κοινό στόχο, την ανάδειξη της 
τοπικής ιστορίας και την συμβολή των προγόνων μας στην 
ανεξαρτησία του έθνους, οργανώθηκε μία ομαδική έκθεση, 
στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής επετείου. Το ταξίδι της 
έκθεσης άρχισε τον Απρίλιο του 2021 από το δημαρχιακό 
μέγαρο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε από 
τις πόλεις της Μακεδονίας, έδρες των Βιβλιοθηκών οι οποίες 
συμμετείχαν στην κοινή αυτή διαδημοτική προσπάθεια των 
22 Βιβλιοθηκών της Μακεδονίας. 

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης και 
την αποδοχή από τους υπευθύνους του Κέντρου Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Νoesis, της πρότασης 
για φιλοξενία της συγκεκριμένης έκθεσης στο χώρο του 
Noesis, βασιζόμενοι πάντα στη διαχρονική και δημιουργική 
συνεργασία και το κοινό πνεύμα εξωστρέφειας των εμπλε-
κόμενων φορέων, το ταξίδι της έκθεσης θα συνεχιστεί και 
θα δώσει την δυνατότητα στο κοινό που επισκέπτεται το 
χώρο, να ανακαλύψει σημαντικές στιγμές της ιστορίας του 
τόπου μας και ιδιαίτερα την συμβολή των προγόνων μας 
στον αγώνα της ανεξαρτησίας του Έθνους μας.

Εκδήλωση στη μνήμη της 
Γενοκτονίας των Ποντίων

Συνάντηση με την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

Άννα Μυκονίου είχε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. Αντικείμενό της ήταν η αναζήτηση 
και υλοποίηση κοινών δράσεων στον τομέα του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η συν-
διοργάνωση σε πρώτη φάση δύο συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων στην περιοχή του δήμου Θέρμης. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να οργανωθεί από 
κοινού μία μεγάλη εκδήλωση στη μνήμη της Γενο-
κτονίας των Ποντίων. Η εκδήλωση θα γίνει στο 
Φράγμα της Θέρμης και θα περιλαμβάνει διάφορες 
δράσεις, μεταξύ των οποίων και συναυλία με τους 
αδελφούς Τσαχουρίδη. 

Παράλληλα, έπειτα από πρόταση του δημάρχου 
Θέρμης συμφωνήθηκε να διοργανωθεί από κοινού 
εκδήλωση ιστορικής μνήμης στα Βασιλικά, στο 
πλαίσιο των εγκαινίων του νέου μνημείου το οποίο 
κατασκευάζεται εκεί, στη μνήμη των αγωνιστών της 
Επανάστασης του 1821 και των θυμάτων της Μάχης 
και του Ολοκαυτώματος των Βασιλικών. Μάλιστα ο 
σχεδιασμός του δήμου είναι, η εκδήλωση να γίνει 
θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με 
διαφορετικό περιεχόμενο και σκοπό να αναδεικνύει 
όλες τις πτυχές της συμβολής της περιοχής των 
Βασιλικών στον απελευθερωτικό αγώνα.

Ο δήμος Θέρμης συμμετέχει στη 
διεξαγωγή του 1ου πανελλήνιου 
διαγωνισμού συγγραφής και ερμη-

νείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκη-
νής, διάρκειας έως 15 λεπτών, τον οποίο 
διοργανώνει η Ένωση Σεναριογράφων 
Ελλάδος (ΕΣΕ), με την υποστήριξη του θεα-
τρικού τμήματος «Τέχνης Πολιτεία-Λόφος 
Κολωνού», υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Παιδείας. Έπειτα από σχετική πρόσκληση 
της ΕΣΕ, ο δήμος Θέρμης προσφέρθηκε 
να φιλοξενήσει μία από τις προκριματικές 
διαδικασίες του διαγωνισμού οι οποίες θα 
γίνουν στο διάστημα από 7 έως 17 Απριλίου 
2022. Η παρουσίαση των διαγωνιζομένων 
προτάσεων θα γίνει στο θέατρο του Πολι-
τιστικού Κέντρου Θέρμης, με την τήρηση 
όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών 
περιορισμών για την προστασία από την 
πανδημία, σε ημερομηνία που θα ανακοι-
νωθεί το επόμενο διάστημα. Με τον τρόπο 
αυτόν οι υποψήφιοι δημιουργοί οι οποίοι 
κατοικούν στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα να 
μετάσχουν στο διαγωνισμό αποφεύγο-
ντας το κόστος και την ταλαιπωρία που θα 
απαιτούσε ενδεχόμενη μετακίνησή τους 
στην Αθήνα. 

Μέσω του διαγωνισμού δίνεται η ευκαιρία 
σε νέους συγγραφείς και συγγραφείς/ερμη-
νευτές να παρουσιάσουν τις προσωπικές 
τους δημιουργικές ανησυχίες υπό μορφή 
θεατρικών μονολόγων. Προκειμένου οι 
ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στην προ-
κριματική φάση θα πρέπει να υποβάλλουν 
συμμετοχή, όπου θα αναφέρουν και τον 
τόπο διαμονής τους, πραγματοποιώντας 
κατοχύρωση του μονολόγου τους στην 
ΕΣΕ (τύπος έργου: Μονόλογος επί σκηνής), 
στη διεύθυνση:https://senariografoi.gr/
gr/screenplays/screenplays-registration/

Με την κατοχύρωση του μονολόγου, ο κάθε 
ενδιαφερόμενος εξασφαλίζει αυτομάτως 
τη συμμετοχή του στην προκριματική φάση 
του διαγωνισμού ενώπιον μιάς επιτροπής. 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό και σε δημιουργούς 

απ’ όλη την επικράτεια η ΕΣΕ απευθύνθηκε 
σε διάφορους δήμους ζητώντας να φιλο-
ξενήσουν τις παραστάσεις. Έτσι, προκρι-
ματικοί θα λάβουν χώρα, πέραν του δήμου 
Θέρμης και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άργος, 
Βόλο, Πάτρα, Τρίπολη, Ιωάννινα, Μεσολόγ-
γι, Λιβαδειά, Καλαμάτα, Δράμα, Λάρισα, 
Χαλκίδα, Άρτα, Βαθύ Σάμου, Χανιά, Έδεσ-
σα, Πύργο, Φλώρινα, Κόρινθο, Κομοτηνή, 
Τέμπη, Αλεξανδρούπολη και Τρίκαλα. Οι 
διακριθέντες σε κάθε τοπική προκριματική 
φάση (7-17 Απριλίου 2022) θα προκριθούν 
στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 
μετά το Πάσχα 2022.

Η επιτροπή του ημιτελικού θα επιλέξει 
τουλάχιστον έξι μονολόγους οι οποίοι θα 
λάβουν μέρος στην τελική φάση η οποία 
θα πραγματοποιηθεί ενώπιον διαφορετικής 
επιτροπής και κοινού, στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, στις 25 
και 26 Ιουνίου 2022. Οι μονόλογοι θα βαθ-
μολογηθούν ως εξής: Πρωτοτυπία θέμα-
τος, ανάπτυξη θέματος, χρήση γλώσσας, 
ερμηνεία, από πέντε βαθμούς το καθένα, 
σύνολο 20 βαθμοί (άριστα). 

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα λάβουν μετάλλιο. 
Επί πλέον, ο πρώτος θα λάβει συμβολικό 
έπαθλο 500 ευρώ, ο δεύτερος 300 και ο 
τρίτος 200 ευρώ. Μετάλλιο, μαζί και έπαθλο 
250 ευρώ, θα λάβουν επίσης η καλλίτερη 
ερμηνεία και το καλλίτερο κείμενο. Οι 
βραβευμένοι μονόλογοι θα παρουσια-
σθούν επί σκηνής κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας θεατρικού έργου της Ένωσης 
Σεναριογράφων Ελλάδος, το επόμενο έτος. 
Θα απονεμηθούν και τρεις έπαινοι στον 4ο, 
5ο και 6ο καθώς και συμβολικό έπαθλο.

Μόνη υποχρέωση των ενδιαφερομένων 
να μετάσχουν στο διαγωνισμό αποτελεί 
η κατοχύρωση του μονολόγου τους στην 
Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (20 + 24% 
Φ.Π.Α. 4,80 = 24,80 ευρώ τελικό πληρωτέο 
ποσό) στο site  HYPERLINK «http://www.
senariografoi.gr/»www.senariografoi.gr

Τον μονόλογο μπορεί να ερμηνεύσει άλλος 
ή άλλη από τον συγγραφέα, όμως όποιος 
ερμηνεύσει ενώπιον της προκριματικής 
επιτροπής είναι υποχρεωτικό να ερμη-
νεύσει και ενώπιον της κριτικής επιτρο-
πής. Λεπτομερείς πληροφορίες και οι όροι 
συμμετοχής στον Διαγωνισμό παρέχονται 
στην ιστοσελίδα της Ένωσης Σεναριογρά-
φων Ελλάδος, στη διεύθυνση  HYPERLINK 
«https://senariografoi.gr/gr/news/stories/
i1389/

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιος διαγωνισμός
πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής

Δωρεά παιχνιδιών και βιβλίων 
από την Πνοή Ελπίδας

Παιχνίδια και βιβλία σε νηπιαγωγεία και παιδι-
κούς σταθμούς του δήμου Θέρμης, προκειμέ-

νου να υποστηρίξει τα σχολεία των μικρών μαθη-
τών πρόσφερε ο μη κερδοσκοπικός φορέας «Πνοή 
Ελπίδας». Με την πρωτοβουλία αυτή νηπιαγωγεία 
και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Θέρμης, καλύ-
ψαν ανάγκες τους από το διαθέσιμο υλικό.

Η ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ είναι μια αστική, μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία με φιλανθρωπική εθελοντική

δράση. Έχει έδρα στο Τριάδι και από το 2010 δρα-
στηριοποιείται στην κοινωνική αλληλεγγύη, υπο-
στηρίζοντας οικογένειες και φορείς που βρίσκονται 
σε ανάγκη. Δεν επιδοτείται ούτε χρηματοδοτείται 
κρατικά, παρά στηρίζεται μόνο σε δωρεές και χορη-
γίες μελών και ιδιωτών.

Αγώνες κυνηγητικής ικανότητας

Στην κριτική επιτροπή των διήμερων αγώνων κυνη-
γετικής ικανότητας που διοργανωθήκαν από τον 

Όμιλος Ιχνηλατών Κύπρου, συμμετείχε ο πρόεδρος 
του κυνηγετικού συλλόγου Θέρμης Τριαδίου και κριτής 
ικανότητας αγώνων Μιχάλης Πεζίκογλου. 

Ειδικότερα το διήμερο 12 και 13 Φεβρουαρίου διεξή-
χθηκε από τον Όμιλο Ιχνηλατών Κύπρου, ο αγώνας 
κυνηγετικής ικανότητας (ΚΑΙ) με απονομή CACT σε λαγό 
για όλη την ομάδα. Οι συμμετοχές συνολικά και για 
τις δύο ημέρες έφτασαν τις 32 σε όλες τις κατηγορίες.

Τους ΑΚΙ αξιολόγησαν οι κριτές εργασίας ΑΚΙ, Μιχάλης 
Πεζικογλου, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου και Χάρης 
Αντωνίου, με βοηθούς τους, Τρύφωνα Σπηλιώτη, 
Κώστας Αθανασίου, Σταύρος Σταυρινού, Σοφοκλής 
Ιωάννου, Αβραάμ Μάκη και τον δόκιμο Δημήτρη 
Κίτσιο. Κατά την διάρκεια των δοκιμασιών έγινε ρίψη 
πυροβολισμού για έλεγχο της κροτοφοβίας όπως 
ορίζει ο κανονισμός αγώνων ιχνηλατών. 

Με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές ευχαριστούν 
ιδιαίτερα τον, Μιχάλη Πεζικογλου, πρόεδρο του Ομίλου 
Beagle Ελλάδος και κριτή εργασίας της ομάδας 6, για 
τις αντικειμενικές του αξιολογήσεις και κυρίως για το 
ήθος του, αλλά και ως κριτή εργασίας ΑΚΙ ιχνηλατών. 

Στη χώρα μας, περίπου 300 παιδιά προ-
σβάλλονται ετησίως από καρκίνο, 
κυρίως από λευχαιμία. Τα τελευταία 

χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής και 
λόγω της επάρκειας φαρμάκων και καταρ-
τισμένου επιστημονικού προσωπικού, 
ποσοστό 70% από τα παιδιά που έχουν 
πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία 
γίνεται καλά. Μέγιστο επίτευγμα της 
ιατρικής αποτελεί το γεγονός ότι οκτώ 
στα δέκα παιδιά με λευχαιμία σήμερα 
θεραπεύονται. Ο καρκίνος της παιδικής 
ηλικίας μπορεί να ιαθεί.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παιδιά προ-
σβάλλονται πολύ σπανιότερα από καρκίνο σε 
σχέση με τους ενήλικες, ωστόσο, ο καρκίνος 
παραμένει η συχνότερη αιτία θανάτου σε 
παιδιά μετά τα ατυχήματα. 
Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας δεν είναι 
κληρονομικός, δεν είναι μεταδοτικός. Δεν 
σημαίνει θάνατο. Είναι μια σοβαρή, απει-
λητική για τη ζωή του παιδιού, νόσος, που 
χρειάζεται χρόνο και κατάλληλη, εξειδικευ-
μένη θεραπεία και δεν υπάρχει πρόληψη. 
Όμως η αξιολόγηση υπόπτων συμπτωμάτων 
και ευρημάτων μπορεί να οδηγήσει στην 
έγκαιρη διάγνωση, γι’ αυτό πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των 
επαγγελματιών της υγείας ώστε να είναι σε 
θέση να διαγνώσουν έγκαιρα τη νόσο και 
στη σωστή ενημέρωση των γονιών ώστε 
να απευθύνονται έγκαιρα στα παιδιατρικά 
νοσοκομεία.
Αν η διάγνωση γίνει χωρίς καθυστέρηση τα 
ποσοστά ίασης είναι υψηλά: οι σύγχρονες 
θεραπείες κάνουν την παρατεταμένη επι-
βίωση και την ανάρρωση όχι μόνο πιθανές 
αλλά και δυνατές για πολλούς παιδικούς 
καρκίνους.

Τα παιδιά με καρκίνο πρέπει να θεραπεύονται 
σε ειδικά παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα 
και να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχο-
λόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα 
τα φροντίζουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας, αλλά και στην περίοδο της 
επανένταξης, υπογραμμίζουν οι ειδικοί.
Ο σκοπός της θεραπείας του παιδικού καρ-
κίνου δεν είναι μόνο η ίαση, αλλά και η δια-
τήρηση της ποιότητας ζωής, η ψυχολογική 
και ψυχοκοινωνική ευεξία των νεαρών 
ασθενών, καθώς η κατάθλιψη είναι μια 
από τις πιο κοινές ψυχιατρικές διαταραχές 
του παιδικού καρκίνου, ως αποτέλεσμα της 
απώλειας του φυσιολογικού ρυθμού ζωής, 
λόγω της νόσου και των παρενεργειών από 
τη μακρόχρονη θεραπεία.

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Οξείες λευχαιμίες (30% λεμφοβλαστική 
λευχαιμία, 4% μυελογενής λευχαιμία)
Όγκοι κνς (μυελοβλάστωμα)
Λεμφώματα (hodgkin, mh-hodgkin)
Νευροβλαστωμα
Όγκος wilm’s
Σαρκώματα μαλακών μορίων 
(ραβδομυοσαρκωμα)
Σαρκώματα οστών (σάρκωμα ewing, 
οστεοσάρκωμα)
Για τα παιδιά και τους γονείς τους, υπάρ-
χουν δύο βασικές επιλογές. Η απαισιόδοξη 
οδός, που οδηγεί στην απογοήτευση, και η 
αισιόδοξη, που είναι ανηφορική και οδηγεί 
στην κορυφή του βουνού. Οι στροφές του 
δρόμου, που οδηγούν στην κορυφή του 
βουνού, είναι πολλές και αντιπροσωπεύουν 
τα προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν κατά την διάρκεια της θεραπείας. Τα 
κυριότερα προβλήματα είναι:
• Οι επανειλημμένες εισαγωγές στο 

νοσοκομείο, λόγω λοιμώξεων ή άλλων 
επιπλοκών

• Οι παρενέργειες  της χημειοθεραπείας 
(π.χ. τριχόπτωση, ναυτία, εμετοί, έλκη 
στη στοματική κοιλότητα)

• Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας 
(π.χ. τριχόπτωση, ερεθισμός του δέρ-
ματος, ναυτία, εμετοί)

• Οι παρενέργειες  της χειρουργικής 
επέμβασης

• Αλλεργικές αντιδράσεις στη χορήγη-
ση αίματος, παραγώγων αίματος ή 
αντιβιοτικών

• Οι τροποποιήσεις στις σχολικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες

• Η αποτυχία κάποιων θεραπειών
 
Κάθε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζεται 
δύσκολα. Συνήθως, όμως, ξεπερνιέται βάσει 
της εμπειρίας άλλων παιδιών και οικογενει-
ών με παρόμοια προβλήματα. Ορισμένες 
φορές, η οικογένεια αδυνατεί να ξεπεράσει 
κάποια «στροφή» και αναγκαστικά καταλή-
γει στην απαισιόδοξη οδό. Τα περισσότερα 
παιδιά κατορθώνουν να ανεβούν στο βουνό. 
Η θεραπεία μπορεί να απαιτήσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αλλά τελικά τα παιδιά 
φτάνουν στην κορυφή του βουνού. Για όλα 
τα παιδιά με καρκίνο, στόχος είναι η ίαση. 
Όλο και περισσότερα παιδιά επιτυγχάνουν 
αυτόν το στόχο, μεγαλώνουν και γίνονται 
υγιείς ενήλικες.
Επομένως, πρέπει τα παιδιά και οι γονείς 
να αισιοδοξούν.

ΠΗΓΗ: ΛΑΜΨΗ - Σύλλογος Γονέων Παιδιών 
με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος

300 παιδιά ετησίως προσβάλλονται από νεοπλασματική νόσο
2η αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία

70% των περιπτώσεων μπορούν να ιαθούν 

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας 
μπορεί να ιαθεί
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ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Συμμετοχή σε 
πανελλήνιους αγώνες

Η ομάδα των δυναμικών αθλημάτων του Θερμα-

ϊκού ετοιμάζεται και πάλι για 

μεγάλους αγώνες. Στα πλαίσια των πανελλήνιων 

αγώνων Muay Thai που θα γίνουν το Μάρτιο θα 

λάβουν μέρος οι: Ν. Κανταλάφτ, Ι. Ζαρζαβάς και Ρ. 

Χάγκαν. Επίσης τον Μάιο ο Στ. Ζαφείρης θα αγω-

νιστεί σε τετράδα πυγμαχίας σε επαγγελματικούς 

αγώνες στην κατηγορία των 80 κιλών.

Η ομάδα ετοιμάζεται και σε λίγο καιρό θα είναι 

κοντά της ο Ι.  Στοφορίδης και ο 

Π. Θεοδοσιάδης για σεμινάρια στο kick boxing, 

οι οποίοι είναι σήμερα δυο από τα μεγαλύτερα 

ονόματα στον κόσμο. Η τελευταία νίκη με ΚΟ 

του Στοφορίδη στην Σιγκαπούρη απέδειξε ότι 

ο προπονητής του, Π.  Καρανικολής κάνει πάρα 

πολύ καλή δουλειά. Είναι η σχολή με την οποία 

συνεργάζεται η ομάδα της Θέρμης και που πηγαίνει 

για sparring.   

Οι προπονητές της ομάδας Κωστής και Μάρκος 

Κονδυλάκης δηλώνουν ότι θα δώσουν τον καλύ-

τερο εαυτό τους γί  αυτούς τους αγώνες, διότι οι 

μαχητές θα έχουν και μόρια για την είσοδό τους 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πανελλήνιο κύπελλο η 
Αθλητική Δύναμη Θέρμης
Στο Πανελλήνιο Κύπελλο που διεξήχθη στον 
Πολύγυρο Χαλκιδικής στις 18 και 19 Δεκέμβριου 
ο σύλλογος της Αθλητικής Δύναμης Θέρμης έλαβε 
μέρος με 3 αθλητές, τους Δώρα Βαβατσικα, Θωμάς 
Γκαρμπουνης και Ιωάννης Ιωαννίδης. 

Οι αθλητές της ομάδας της Θέρμης κατέκτησαν ένα 
αργυρό μέταλλο (Ιωάννης Ιωαννίδης), ένα χάλ-
κινο μετάλλιο (Δώρα Βαβατσικα) και μια πέμπτη 
θέση με τον Θωμά Γκαρμπουνη. Να σημειωθεί 
ότι οι αθλητές της Αθλητικής Δύναμης Θέρμης 
είχαν να συμμετέχουν σε αγώνες 2 χρόνια λόγω 
της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας λόγω 
της πανδημίας.

Δημιουργικές 
δραστηριότητες στα ΚΔΑΠ 
Θέρμης και Βασιλικών
 
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) Θέρμης και Βασιλικών του δήμου Θέρμης 
καλωσόρισαν το φθινόπωρο μέσα από δημιουρ-
γικές δραστηριότητες γεμίζοντας ευχάριστα και 
παραγωγικά το χρόνο τους, μακριά από το σπίτι, 
μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές, με φίλους και 
πολύ αγάπη από τους παιδαγωγούς των δομών. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν :Θεατρικό 
παιχνίδι – Παιχνίδι ρόλων - Zumba kids -  Kids 
fitness and brain exercises -  Κατασκευές - Ζωγρα-
φική - LEGO – Μουσικοκινητική – Μαθαίνω 
Μουσική (Μουσικά όργανα, νότες, κατασκευές) 
- Body Percussion – Boomwhackers - Master Chef 
Junior -  English fun time -  Ομαδικά παιχνίδια – 

Πίνγκ Πόνγκ – Αερόμπικ – Πιλάτες – Ισορροπία 
- Survivor Games - Σινεμά κ.α.

Στόχος είναι τα παιδιά να ψυχαγωγούνται δημι-
ουργικά και να διασκεδάζουν καθημερινά βάζο-
ντας την φαντασία τους να δημιουργήσει.

Οι εγγραφές συνεχίζονται όλη τη χρονιά. Για την 
επικοινωνία σας απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 
2310 460296 (ΚΔΑΠ Θέρμης) και 23960 23713 
(ΚΔΑΠ Βασιλικών).

Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης 
Αδωνις
Γεμάτο με αγωνιστική δραστηριότητα ξεκίνησε το 
2022 για τους αθλητές του Αθλητικού Φυτώριου 
Θέρμης Αδωνις. Ο Αχιλλέας Κοιλανίτης επανήλ-
θε αγωνιστικά στο κλειστό των Αμπελοκήπων 
τρέχοντας  60 μ. και σημειώνοντας αξιόλογη 
επίδοση, έχοντας στόχο βέβαια τα 100 μ.

Οι αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου συμμε-
τείχαν στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος στο 
Λιτόχωρο συν αγωνιζόμενοι τους αντίστοιχους 
αθλητές/τριες από συλλόγους της περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα ο Άγγελος 
Βοζίκης στους Κ18 έτρεξε στα 4 χμ. και κατέλαβε 
την 2η θέση. Ο Ιωάννης Καρανικόλας έτρεξε στα 
3 χμ. στην κατηγορία Κ16 και κατέλαβε την 5η 
θέση. Η Φοίβη Κουσαρίδου και η Βασιλική Ιωα-
κείμογλου έτρεξε στο 1 χμ. στην κατηγορία Κ14 
κατέλαβαν την 1η και 5η θέση αντίστοιχα. Την 
πρώτη τους αγωνιστική εμπειρία με ελπιδοφόρα 
εμφάνιση πραγματοποίησαν  και οι Αποστόλου 
Αλέξανδρος και Χρηστίδης Τιμολέων στα 1000 
μέτρα στην κατηγορία Κ14. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Το τελικό συνέδριο του έργου 
WATER RESCUE
 
Το τελικό συνέδριο του έργου Water Rescue στο 
οποίο η ΔΕΥΑ Θέρμης συμμετέχει σαν δικαιού-
χος, διοργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης του δήμου Θέρμης. Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγο των γνω-
στών περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η 
ελληνική πολιτεία.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θέρμης, όπως είναι γνωστό, συμμετέχει από τον 
Νοέμβριο του έτους 2017 στην υλοποίηση του έργου 
με ακρωνύμιο «Water Rescue» και πλήρη τίτλο 
«Water resources efficiency and conservative use in 

drinking water supply systems» (Αποδοτικότητα υδα-
τικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα 
παροχής πόσιμου νερού), το οποίο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας ιnterreg V-A 
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και τη συμμετοχή 
έξι (6) δικαιούχων: ΔΕΥΑ Κομοτηνής, επικεφαλής 
εταίρος, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –Ε.Λ.Κ.Ε. –Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών, δήμος Kardzhali, δήμος Gotse 
Delchev και ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των 
διασυνοριακών υδατικών πόρων και η επίτευξη 
συντηρητικής χρήσης νερού, μέσω της βελτίωσης 
της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής 
νερού, την αύξηση της αποδοτικής χρήση νερού 
και τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων 
διαχείρισης υδατικών πόρων στην κλιματική αλλα-
γή. Σκοπός της ειδικής αυτής συνάντησης ήταν η 
παρουσίαση των εμπειριών των δικαιούχων, η διά-

χυση των αποτελεσμάτων του έργου και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με χαιρετισμό ο πρόεδρος 
της ΔΕΥΑ Θέρμης Δαμιανός Ζελιλίδης, ο προϊστά-
μενος της διεύθυνσης σχεδιασμού και διαχείρισης 
υπηρεσιών ύδατος της γενικής γραμματείας φυσικού 
περιβάλλοντος και υδάτων του ΥΠΕΝ Δρ. Λουκάς 
Γεωργαλάς, ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης και 
περιβάλλοντος κεντρικής Μακεδονίας Κωνστα-
ντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 
Αθανάσιος Τζακόπουλος, η Γενική Διευθύντρια 
της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων ΄Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Όλγα Κοτσελίδου και η αντιδήμαρχος 
υποδομών και οικολογίας του δήμου Kardzhali Eng. 
Katya Mitovska. Με εισηγήσεις συμμετέχουν εκπρό-
σωποι των δικαιούχων του έργου, εκτός της ΔΕΥΑ 
Θέρμης, της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, 
του δήμου Kardzhali και του δήμου Gotse Delchev.

Δενδροφύτευση στο Νέο Ρυσίο
Μια ακόμη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο- ποδηλατόδρομο του Νέου Ρυσίου. Η δεν-

δροφύτευση διοργανώθηκε από την ομάδα εθελοντών, με την υποστήριξη της κοινότητας Νέου Ρυσίου και της 

αντιδημαρχίας πρασίνου του δήμου Θέρμης και  με την συμμετοχή φορέων του οικισμού. Ιδιαίτερη ευχάριστη 

νότα έδωσε η μεγάλη συμμέτοχη μικρών παιδιών, οι οποίοι υιοθέτησαν τα δέντρα που φυτεύτηκαν, έγραψαν 

σ΄ αυτά το όνομά τους και υποσχέθηκαν να τα φροντίζουν μέχρι να μεγαλώσουν.

Ευχαριστίες
Κέντρο Υγείας Θέρμης 

Προς δήμαρχο δήμου Θέρμης 
κ. Θ. Παπαδόπουλο

Η διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Θέρμης, 
θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την 

χορηγία των δυο tablet και ενός ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, τα οποία θα μας βοηθή-
σουν στην εξυπηρέτηση των αυξανομένων 
αναγκών του Κέντρου Υγείας.   

Η προσφορά σας αυτές τις δύσκολες ημέρες 
είναι για εμάς ανεκτίμητης αξίας. 

Ευελπιστούμε στην περαιτέρω βοήθεια σας.

Η διευθύντρια -συντονίστρια Ε.Λ.

του Κέντρου Υγείας Θέρμης

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξε-
τε κάτι. Απαιτούμε λοιπόν, 

γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή: 
- Αφού περάσει η περίοδος των κρο-
κοδείλιων δακρύων, να μην ξεχά-

σουμε τον Άλκη. Μπείτε στην θέση 
των γονιών του.
-  Πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί αρχη-
γοί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
(αλήθεια, πόση «Δημοκρατία» έχου-
με, αν δεν τολμάμε να εκφράσουμε 
την αγάπη μας για την ομάδα μας;) 
να καθίσουν σε κοινό τραπέζι και να 
πάρουν κοινές πολιτικές αποφάσεις 
για να αντιμετωπιστεί ΡΙΖΙΚΑ αυτή 
η ντροπή ΤΩΡΑ! Όχι πλέον μεγάλα 
λόγια, αλλά πράξεις. Αλλιώς, ΣΙΩΠΗ!
- Όλες μαζί οι ομάδες να πάρουν 
μέτρα ώστε να μην ξαναγίνει κάτι 
τέτοιο. Εσείς, οι ομάδες, είστε 
υπεύθυνες. 

- Τα σχολεία να  διαμορφώνουν σκε-
πτόμενους, καλλιεργημένους πολίτες 
που σέβονται ο ένας τον άλλον και 
τις διαφορετικές απόψεις.
- Να μας εμπνεύσετε ώστε να παλεύ-
ουμε εμείς, οι νέοι, για μια καλύτερη 
κοινωνία και όχι για τις ανώνυμες 
εταιρείες που λέγονται ομάδες.
- Να αναρωτηθούμε όλοι ποιοι ωφε-
λούνται από το αίμα που χύνεται. 
Σήμερα είναι του Άλκη, αύριο ίσως 
είναι το δικό μας. 
- Η Κυβέρνηση, τα κόμματα, οι Δήμοι 
να κάνουν δράσεις που θα προάγουν 
τον πολιτισμό και το φίλαθλο πνεύμα. 
- Να μη μεγαλώνουν οι γονείς δολο-

φόνους με μίσος για το «άλλο», το 
διαφορετικό, τον «αντίπαλο» με την 
αντίληψη ότι η βία είναι ανδρισμός.
Θέλουμε να μας αποδείξετε ότι μπο-
ρούμε να ελπίζουμε σε εσάς. ΤΩΡΑ! 
Γιατί όποιος ενήλικος με υπεύθυ-
νη θέση παρακολουθεί ένα τέτοιο 
φαινόμενο χωρίς να (αντί) δρα είναι 
συνένοχος με ματωμένα χέρια. 
LEX (ράπερ): «Με αγκαλιάζουνε με 
ματωμένα χέρια
Είδα τη μάνα σου με μαύρο τούλι
Πόσο αξίζουν οι ζωές μας, αδερ-
φούλη; »

Οι μαθητές του
Γυμνασίου Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΛΚΗΣ, ΑΥΡΙΟ ΠΟΙΟΣ;
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Τίμησαν τον Άγιο Τρύφωνα 
Την μνήμη του αγίου Τρύφωνα, του προστάτη των 
αμπελουργών, τίμησαν οι πιστοί στους οικισμούς 
της Θέρμης και του Νέου Ρυσίου. Τιμώντας την 
εορτή του αγίου οι πιστοί αυτή την ημέρα πηγαί-
νουν στη εκκλησία, γίνεται αρτοκλασία και δια-
βάζονται τα κόλλυβα και τα σταφύλια, παίρνουν 
αγιασμό και ραντίζουν τ’ αμπέλια τους.  Παράλληλα 
βράζουν το κουρμπάνι (μοσχαρίσιο κρέας) και ανα-
βιώνουν το καθιερωμένο βραδινό πανηγύρι στον 
προαύλιο χώρο της εκκλησιάς του Αγίου Τρύφωνα 
στη Θέρμη με την φροντίδα του Συλλόγου «Ο Άγιος 
Τρύφωνας».   Δυστυχώς και φέτος η πανδημία δεν 
μας επέτρεψε να γιορτάσουμε με τις παραδοσιακές 
εκδηλώσεις τον άγιο. Στη Θέρμη την παραμονή της 
εορτής του Αγίου, στο ομώνυμο παρεκκλήσι του 
Αγίου τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός και ανή-
μερα της εορτής πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο 
Νέο Ρύσιο τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός και 
ανήμερα της εορτής πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Σύλλογος 
Μανδριτσιωτών 
Θρακιωτών

Την καθιερωμένη βασιλόπι-
τα έκοψε ο σύλλογος Μαν-

δριτσιωτών Θρακιωτών Θέρ -
μης την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.  
Η εκδήλωση για την κοπή της βασιλό-
πιτας σηματοδότησε και την έναρξη 
για τις  πρόβες χορού, των χορευτικών 
του συλλόγου μας για το νέο χρόνο. 

Την πίτα έκοψε η πρόεδρος του συλ-
λόγου Μαρία Καμποουριδου, η οποία 
ευχήθηκε  ολόψυχα σε όλα τα μέλη 
-χορευτές και τις οικογένειες τους καλή 
και ευλογημένη χρονιά με υγεία και 
ευτυχία. Εξέφρασε, επίσης την ευχή 
«να αφήσουμε πίσω όλες τις άσχημες 
στιγμές και να προχωρήσουμε με 
αισιοδοξία και ενθουσιασμό».

Σύλλογος Σερραίων

Εκδήλωση στο χώρο του για το 
κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του πραγματοποίησε ο Σύλ-
λογος Σερραίων κατοίκων δήμου 
Θέρμης.

Λόγω της πανδημίας και των περιο-
ρισμών που απορρέουν από αυτή, η 
εκδήλωση περιορίστηκε στην συμμε-
τοχή μόνο των χορευτικών τμημάτων 
του Συλλόγου. Κόβοντας την πίτα ο 
πρόεδρος του συλλόγου Παναγιώ-
της Μαλουδης ευχήθηκε σε όλους 
σας «καλή χρονιά, με υγειά και πολύ 
σύντομα να απολαύσουμε όλοι μαζί, 
την παραδοσιακή μουσική μας, που 
όλοι αγαπήσαμε και αγαπούμε». Το 
δωράκι για την τυχερή που της έτυχε 
το φλουρί , ήταν ένα ρολόι χειρός.

Εκπαίδευση  
στα φυσικά φαινόμενα

Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση φυσι-
κών φαινόμενων πραγματοποίησε 

στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Νέου Ρυσσίου ομάδα εκπαιδευτών του 
συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Θέρμης. 
Η ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι:  Ντία 
Παυλικιάνη, Βασιλική Κούλα και Χρύσα 
Ρόρρη ανέλυσαν στους μαθητές και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό τους τρόπους 
προστασίας κατά την εκδήλωση φυσικών 
φαινομένων.

Οι εκπαιδεύσεις αυτές σε μαθητές και 
πολίτες είναι αναγκαίες για την αντιμε-
τώπιση φυσικών φαινομένων, τα οποία 
πλέον εκδηλώνονται με μεγαλύτερη έντα-
ση προκειμένου να εκπαιδευτούν στην 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 
περιουσίας τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο
Λόγω της πολιτιστικής απραξίας που έχουμε υποστεί εδώ και 
πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το διοικητικό συμβούλιο του 
συλλόγου Σερραίων Θέρμης αποφάσισε να πραγματοποιεί 
διάφορες δράσεις (πολιτιστικού περιεχομένου, κυρίως για τα 
παιδιά), για να κρατάει άσβεστη την αγάπη για τον πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο 
Θεσσαλονίκης, 9το οποίο λειτουργεί στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης απέναντι από το παλιό 424 στρατιωτικό νοσοκομείο) 
την Κυριακή 6 Φεβρουάριου. Ομάδα παιδιών του παιδικού 
χορευτικού, μαζί με τους γονείς τους και φίλους, ενημερώθηκε 
και ξεναγήθηκε, σε μια εκπληκτική έκθεση, με 7.500 κειμήλια 
από  τη νεότερη Ελληνική ιστορία. Την έκθεση επιμελήθηκε 
και παρουσίασε, με ξενάγηση ο κ. Βασίλης Νικόλτσιος. 

Ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση των μελών και των 
φίλων από την ξενάγηση, ήταν διάχυτη σε όλους, μικρούς 
και μεγάλους. Περισσότερες λεπτομέρειες για το μουσείο 
και την έκθεση, μπορεί να αντλήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://warmuseum.gr.

Το 2010 το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), ίδρυσε 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός 
πρότυπουμεταπτυχιακού προγράμματος 
βασισμένου στη διαχρονική και διεπι-
στημονική μελέτη της ιστορίας και των 
πολιτισμών των περιοχών του Εύξεινου 
Πόντου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Από το ΔΙΠΑΕ αποφασίστηκε η ίδρυση ενός 
καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος 
στην αγγλική γλώσσα, που θα εξετάζει τον 
παρευξείνιο χώρο από τον ελληνικό αποικι-
σμό μέχρι τη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου και τη σύγχρονη πολιτικο-οικονο-
μική κατάσταση, προσφέροντας μαθήματα 
σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων, όπως 
αρχαιολογία, εθνογραφία, ιστορική γεωγρα-
φία, τέχνη, θρησκεία, μυθολογία, αρχαία, 
μεσαιωνική και σύγχρονη ιστορία, διεθνείς 
σχέσεις, πολιτική, διπλωματία και οικονομία.
Στα ένδεκα χρόνια του Προγράμματος, έχουν 
γίνει μια σειρά από δράσεις στο πλαίσιό του, 
όπως: διεθνή συνέδρια με θέματα ιστορίας 
και αρχαιολογίας του Εύξεινου Πόντου, εργα-
στήρια, σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά. Μέχρι σήμερα 
το Πρόγραμμα έχει προσελκύσει φοιτητές 
από 16 χώρες και 4 ηπείρους, από τον Καναδά 
και τις ΗΠΑ μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και από 
τη Χιλή μέχρι τις Φιλιππίνες, προσφέροντας 
στους συμμετέχοντες μια εξαιρετική εμπει-
ρία συνύπαρξης και συνεργασίας φοιτητών 
από όλο τον κόσμο με αφορμή της σπουδές 
στη Μαύρη Θάλασσα.
Τα τελευταία χρόνια, ο γεωγραφικός ορί-
ζοντας έχει επεκταθεί και το Πρόγραμμα 
έχει μετονομαστεί σε «Σπουδές στη Μαύρη 
Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο», 
παραμένοντας μοναδικό παγκοσμίως. Η διάρ-

κεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Τα δύο πρώτα καλύπτονται από τα 
μαθήματα του Προγράμματος. Στο δεύτερο 
εξάμηνο, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 
μία από τις δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης: 
1.Αρχαιολογία και 2. Σύγχρονη Ιστορία και 
Πολιτική. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται 
στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται και ως 
«μερικής φοίτησης», δηλαδή σε έξι εξάμηνα, 
αντιστοιχεί σε 90 διδακτικές μονάδες (ECTS). 
Σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις προσφέ-
ρεται και ένα μάθημα πρακτικής άσκησης, 
στην πρώτη το μάθημα της ανασκαφής, η 
οποία διεξάγεται από το ΔΙΠΑΕ στο Νέο 
Ρύσιο Θεσσαλονίκης, και στη δεύτερη το 
μάθημα της αρχειακής έρευνας και πρακτικής 
εκπαίδευσης σε ιστορικά αρχεία, όπως το 
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Τον Δεκέμβριο του 2021 η Παμποντιακή 
Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε
ομόφωνα την ίδρυση της «Υποτροφίας 
Σεβαστού Κυμινήτη», την οποία θα
προσφέρει κάθε χρόνο σε φοιτητές και φοι-
τήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο
ΠΜΣ, δίνοντας προτεραιότητα σε νέες και 
νέους που έχουν τελέσει μέλη των
φοιτητικών συλλόγων της Ομοσπονδίας ή 
μέλη ποντιακών ομοσπονδιών του
εξωτερικού. Με την υποτροφία αυτή ανα-
γνωρίζεται έμπρακτα η συμβολή του ΠΜΣ
στην εκπαίδευση και την έρευνα των επι-
στημονικών πεδίων που αφορούν στον
Εύξεινο Πόντο και στην παγκόσμια ανάδειξή 
τους, και ενισχύεται σημαντικά η
προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΙΠΑΕ προς 
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα:
https://www.ihu.gr/ucips/
postgraduate-programmes/blacksea

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΠΕ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ

Μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία
και τον πολιτισμό του Εύξεινου Πόντου

Τη δική του 
«καρδιά»  
απέκτησε το 
Κ. Σχολάρι
Τη δική του «καρδιά» 
απέκτησε ο οικισμός 
του Κάτω Σχολάριου 
στο πλαίσιο της αγά-
πης των κατοίκων του 
για το περιβάλλον και 
την ανακύκλωση.

Ο σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Κάτω 
Σχολαρίου σε μια κοινή 
ιδέα με τον διευθυντή 
και τους δασκάλους 
του δημοτικού σχο-
λείου, τοποθέτησε την 
καρδιά στην πλατεία 
του χωριού για να 
μαζεύονται όλα τα 
πλαστικά καπάκια από 
μαθητές και κατοίκους 
προς ανακύκλωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΔΕΠΠΑΘ κ. Αθηνά Παπαδάκη
Προϊστάμενο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης
κ. Χρήστο Βαγιωνά
Βιβλιοθηκονόμους Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης
κ. Αντιγόνη Ταρακτσή κ. Αργυρώ Στουγιάννη
Εικαστικό ΔΕΠΠΑΘ κ. Χρυσούλα Αριδά

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 
τις θερμές ευχαριστίες μας για την διαχρονική 
δημιουργική συνεργασία και την υποστήριξη της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης ως ιδρυτικό μέλος 
του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης.
Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι κατά την διάρκεια 
της πρόσφατης 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 
που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη κατά το 
διάστημα 25-28 Νοεμβρίου 2021, η συμβολή των 
βιβλιοθηκονόμων και των συνεργατών της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Θέρμης υπό την καθοδήγηση και 
τον συντονισμό του προϊσταμένου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης κ. Χρήστου Βαγιωνά, μέσα από και-
νοτόμες δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια με 
άξονα το βιβλίο, συνέβαλε στα μέγιστα στην ανά-
δειξη και ενίσχυση του ρόλου και του έργου επιτε-
λεί το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Συνεχίστε να στηρίζετε το ρόλο και το έργο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και περήφανοι για την εξω-
στρέφεια και το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικό-
τητας των βιβλιοθηκονόμων σας.
Προσβλέπουμε σε νέες συνεργασίες στο μέλλον για 
την προώθηση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.
Εύχομαι καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2022.

Με εκτίμηση,
Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Δρ. Φίλιππος X. Τσιμπόγλου

Ευχαριστήριο
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 15, 
22 και 30 Δεκεμβρίου 2021, 10, 19 και 26 Ιανουάριου και 
2 Φεβρουάριου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκκίνηση της διαδικασίας 
διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
δήμου και τον ορισμό ως μελών στην Επιτροπή εκτίμησης 
ακινήτων, τους Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσολάκη, με αναπλ. του τον 
Δ.Σ. κ. Σ. Γαντά και Χ. Φάσσα, με αναπλ. του τον Δ.Σ. κ. 
Θ. Καρκατζούνη. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.  

• Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση εκποίησης του υπ’ 
αριθ. 03Ν οικοπέδου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ112 
της περιοχής επέκτασης του οικισμού της Θέρμης, ΔΕ 
Θέρμης δήμου Θέρμης και τον ορισμό ως μελών στην 
Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, τους Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσολάκη, 
με αναπλ. του τον Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσα και τον κ. Ε. Πιστέλα 
με αναπλ. του τον Δ.Σ. κ. Ι. Ιωσηφίδη.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 1772 
αγροτεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 
1963 του αγροκτήματος Θέρμης της Κοινότητας Θέρμης 
του δήμου Θέρμης (KAEK 190431813001), εκτάσεως 500 
τ.μ., όπως εμφανίζεται στο απόσπασμα διαγράμματος 
συμπληρωματικής διανομής έτους 1963 της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για επαγγελματική 
χρήση σύμφωνα με τις καθοριζόμενες χρήσεις γης.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργα-
σιών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: 
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου Θέρμης 
Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρανούς ρέματος 
στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου δήμου Θέρμης 
Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις 
του 2015» (Αρ. μελ. 13/18, αρ. ερ. 4/18).

• Παράτεινε ομόφωνα την συμβατική προθεσμία του 
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και ασφαλτοστρώσεις 
παρακαμπτήριων αγροτικών οδών του αγροκτήματος 
Τριλόφου του δήμου Θέρμης».

• Παράτεινε ομόφωνα την σύμβαση μίσθωσης μηχανη-
μάτων έργου, οχημάτων και φορτηγών.

• Παρέλαβε ομόφωνα την μελέτη «Επικαιροποίηση 
τοπογραφικών διαγραμμάτων μελέτης έργου αγροτικής 
οδοποιίας (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»).

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων επί της οδού 
«Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά.

• Όρισε ομόφωνα ως Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπλη-
ρωτή τους και συγκρότησε τις επιτροπές παραλαβής 
έργων, ορίζοντας τον Δ.Σ. κ. Σ. Γαντά, με αναπλ. του 
τον Δ.Σ. κ. Σ. Σαμαρά.

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού 151.188,97 
ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 2ο λογαριασμό κατα-
σκευής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος 
επέκτασης Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του υπο-
έργου 1: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
προετοιμασία πρότασης με σκοπό την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στο δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της 

• Εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
αποτελούμενη από τους Δ.Σ.: Κωνσταντίνο Τιτέλη, 
Ευαγγελία Κούτρη, Δαμιανό Ζελιλίδη, Ευγενία 
Αγοραστούδη, Χρήστο Φάσσα και Ευριπίδη 
Μαλικά. Ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εξέλεξε 
τους: Φανή Χατζηδημητρίου, Νικόλαο Καρκα-
τζίνο, Αργύριο Μωραϊτη, Ιωάννη Ιωσηφίδη και 
Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) Καπουσούζη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

• Εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα για την απόλυση 
του Ευθυμίου (Μάκη) Ευθυμιάδη.

• Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογι-
σμό οικ. έτους 2022 (1η αναμόρφωση). Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. 

• Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Α. Χατζηαντωνί-
ου, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Θ.  Καρκατζούνης και 
Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Κατένειμε κατά πλειοψηφία την έκτακτη επιχο-
ρήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών μονάδων). Κατά την συζή-
τηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Α. Χατζηαντωνίου, 
Δ. Χίνη και Ι. Ιωσηφίδης, καταψήφισαν.

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ). Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. 
Βλαχομήτρος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση.

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 
δήμου Θέρμης ΚΕΚΟΙΠΡΟ»

• Καθόρισε ομόφωνα την ετήσια τακτική επιχορή-
γηση του δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φρο-
ντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης.

• Συμπλήρωσε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 258/2021 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Αύξησης του ωραρίου Σχολικών καθαριστών/
στριών του δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή του δήμου 
Θέρμης στο πρόγραμμα SMOOTH «Educational 
Common Spaces. Passing through enclosures and 
reversing inequalities» «Εκπαιδευτικοί χώροι των 
κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέ-
φοντας τις ανισότητες». Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης 
ης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με 
λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι 
απέχει από τη συζήτηση.

• Ενέκρινε ομόφωνα το 2ο (τακτποιητικό) Ανακε-
φαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017-2018».

• Ενέκρινε ομόφωνα τη λήψη περιοριστικών μέτρων 
κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της Κοιν. Θέρμης 
-περιοχή επέκτασης-, για τις ανάγκες κατασκευής 
του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος 
επέκτασης Θέρμης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού  (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), και 
όρισε ως αντιπρόεδρο τον Πολυχρόνη Κοντοπίδη.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχής στην 
αποστολή «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 
πόλεις» και την ένταξη στις 100 κλιματικά ουδέ-
τερες πόλεις έως το 2030  από τους πολίτες για 
τους πολίτες. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας δήλωσε ότι 
συμφωνεί υπό προϋποθέσεις, ενώ ο Δ.Σ. κ. Θ. 
Καρκατζούνης καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη και τον τρόπο 
εκτέλεσης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: 
«Πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσει-
σμικός έλεγχος σημαντικών κτιριακών υποδο-
μών δήμου Θέρμης 1ο υποέργο: Πρωτοβάθμιος 
προσεισμικός έλεγχος σημαντικών κτιριακών 
υποδομών, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης Αρ. μελ: 36/2020».

• Ενέκρινε ομόφωνα (Παρέστη και ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Ν. Ρυσίου), την εφαρμογή της 
μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό 
δίκτυο του οικισμού Νέου Ρυσίου.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαγραμ-
μίσεις οδικού δικτύου δήμου Θέρμης». Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. 
Φάσσας δήλωσε ότι ψήφισε υπέρ στην παράταση 
στη συμβ προθεσμίας κατά στην αναθεώρηση.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» (Αρ. μελ.: 11/2018, 
αρ. έργου:3/2020).

• Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους  του  έργου  «Κατασκευή παι-
δικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό» (Αρ. μελέτης: 
5/2013, αρ. εργου:1/2022).

• Ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια έκθεσης των 
πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας δήλωσε ότι απέχει, 
ενώ ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης τοποθετήθηκε 
με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

• Συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα σχετικά 
με την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των  
ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του δήμου Θέρμης 
στις 31/01/2022.

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας, ορίζοντας ως Πρόεδρο το Δ.Σ.  κ. Σ. 
Αποστόλου με αναπλ του τον Δ.Σ.  κ. Δ. Βογιατζή, 
ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων 
στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου 
Θέρμης όρισε τους κ.κ.: Μ. Αμανατίδου με ανα-
πληρωματικό τον κ. Κ. Τάτση  και Ο. Γιαννιού με 
αναπληρωματικό τον κ. Γ. Καζίλη. Σημειώνεται ότι 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συγκροτηθεί 
με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από πρόταση 
των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85. 

• Όρισε κατά πλειοψηφία τα μέλη και συγκρότησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα όρισε 
τους κ.κ.: τη Δ.Σ. Ε. Κούτρη ως πρόεδρο, τον 
κάτοικο -δημότη κ. Α. Ισδρά με αναπλ την κ. Σ. 
Καρατσόρη, ως αντιπρόεδρο, το Δ.Σ. Σ. Αποστό-
λου, με αναπλ τον Δ.Σ. κ. Α. Μωραΐτη, το Δ.Σ. κ. 
Σ. Φωτιάδη, με αναπλ. του τον Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσα,  
τον κάτοικο -δημότη κ. Π. Μαυρουδή με αναπλ. 
του τον κ. Γ. Τσανίδη, την κάτοικοδημότισσα κ. Α. 
Γκόλνα, με αναπλ. την κ. Ι. Μπαρμπαγιάννου, τον 
κάτοικοδημότη  κ. Α. Ταβουλάρη με αναπληρωτή 
του τον κάτοικοδημότη  κ. Γ. Παπαϊωάννου, την  
κάτοικοδημότισσα κ. Μ. Βουτσά, με αναπλ. τον 
κ. Χ. Ζούζουλα, την κάτοικο -δημότισσα κα Μ. 
Ιορδανίδου, με αναπλ. την Α. Πουράνη -Φίλιου, την 
κάτοικο -δημότισσα κα Μ. Κώνστα με αναπλ. τον κ. 
Σ. Φωτιάδη, την κάτοικοδημότη κα Γ. Παπουλίδου 
με αναπλ. την Φ. Βογιατζή, τον Δ/ντη του Δ.Σ. Ν. 

Ρυσίου κ. Α. Ευθυμιάδη με αναπλ. του, τον Δ/ντη 
του 2ου Δ.Σ. Τριλοφου κ. Ε. Ζδράλη, Την Δ/ντρια 
του 4ου ΔΣ Θέρμης κα Γ. Αξαρλή, με αναπλ. της 
την Δ/ντρια του 2ου ΔΣ Νέας Ραιδεστού Ε. Συγκι-
ρίδου, τον προϊστ. του Νηπ. Αγίου Αντωνίου κ. 
Γ. Γρηγοριάδη με αναπλ. του την προϊστ. του 1ου 
Νηπ. Τριλόφου Μ. Χρόνη και τον εκπρόσωπο της 
ένωσης συλλόγων γονέων μαθητών -μαθητριών, 
κ. Δ. Ζουλφάκο, με αναπλ. του την κ. Α. Ζαλαβρά 
-Αμοιρίδου. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι 
διαφωνεί ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και όχι 
ως προς την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

• Όρισε κατά πλειοψηφία τα μέλη και συγκρότησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο της  Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα όρισε 
τους κ.κ. : Τον κάτοικο -δημότη κ. Α. Μεταλούλη, 
ως πρόεδρο, τον κάτοικο -δημότη κ. Κ. Περήφανο 
με αναπλ. του την κα Μ. Χρόντσιου, ως αντιπρό-
εδρο, το Δ.Σ. Σ. Αποστόλου, με αναπλ τον Δ.Σ. κ. 
Α. Μωραΐτη, το Δ.Σ. κ. Δ. Βογιατζή Δημήτριο με 
αναπλ. του τη Δ.Σ. κ. Α. Παπαδάκη, τη Δ.Σ. κ. Ε. 
Κούτρη με αναπληρώτριά της την Δ.Σ. κ. Φ. Χατζη-
δημητρίου, τον Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσα με αναπληρωτή 
τον Δ.Σ. κ. Σ. Φωτιάδη, την κάτοικο -δημότισσα κ. 
Ε. Βελονά με αναπλ. της την κάτοικο -δημότισσα 
κα. Μ. Ανδρέου, την κάτοικο -δημότισσα κα Ε. 
Συντάκη με αναπλ. της την κα. Ι. Παπαδοπούλου, 
τον κάτοικο -δημότη κ. Π. Γρηγοριάδη με αναπλ. 
του την κάτοικο -δημότισσα κα Μ. Σαριγιαννίδου, 
την κάτοικο -δημότισσα κα Α. Καρμανώλη με 
αναπλ. της την κα Μ. Τζιβάνογλου, τον κάτοικο 
-δημότη κ. Δ. Σανδάλη με αναπλ. του τον κάτοικο 
-δημότη κ. ι. Ιωσηφίδη, τον Δ/ντη του 1ου Γυμνα-
σίου Θέρμης κ. Γ. Κυρίτση με αναπλ. του τον Δ/
ντη του ΕΠΑΛ Βασιλικών κ. Π. Γαλίτη, τον Δ/ντη 
του1ου Γυμνασίου Βασιλικών κ. Α. Ζαλακώστα 
με αναπλ. του την Διευθύντρια του ΓΕΛ Μίκρας 
κα Μ. Τζιομάλλου, την εκπρόσωπο της ένωσης 
συλλόγων γονέων μαθητών -μαθητριών κα. Α. 
Χατζηνούσκα, με αναπλ. της την κα. Π. Χαλκιά και 
την την εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων 
κ. Ε. Λαλου  Ελένη, με αναπλ. της τον κ. Δ. Δημό-
πουλο. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι 
διαφωνεί ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και όχι 
ως προς την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 304/2021 ΑΔΣ 
«Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών & γενικών υπηρεσιών 
έτους 2022».

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη και συγκρότησε την 
επιτροπή παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της μελέτης για 
την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο: 
«μελέτη – κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης» (1ο υποέργο 
της πράξης: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης 
Ανθεμούντα -Β’ Φάση». Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 
5003853) χρηματοδότηση: ΕΠ «Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον εξώδικο συμβιβασμό 
καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμο-
τομούμενης ιδιοκτησίας και καθορισμός της τιμής 
αυτής (AOE 28/2022).

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολι-
κών Επιτροπών και την κατανομή της σχετικής 
πίστωσης σε αυτές. (Ά  Κατανομή).

Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 
2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 
της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου δήμου 
Θέρμης» (MIS 5037646)/ ενάριθμος έργου: 
2019ΣΕ11910080.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 22ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ισολογισμού 
χρήσης έτους 2020 του δήμου Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ε. 
Αγοραστούδη, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρι-
ανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό, 
ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός και Σ. 
Φωτιάδης, καταψήφισαν.

• Τροποποίησε ομόφωνα τη διαδικασίας Κανο-
νισμού Λειτουργίας του ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συνολι-
κής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέ-
τη κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαρά-
δων», προϋπολογισμού 273.861,75 € χωρίς 
ΦΠΑ (προεκτίμηση αμοιβής ΑΜ10/2018). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο 
Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας δήλωσε ότι απέχει. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση 
κατά χρήση γραφείου στην Ένωση Επαγγελ-
ματιών Εμπόρων Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

• Εξέφρασε κατά πλειοψηφία απόψεις επί του 
φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Παραλιακού 
Μετώπου Θεσσαλονίκης. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ε. Αγοραστούδη, 
Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, 
Β. Γκοστίλης, Μ. Καπουσούζη, Σ. Φωτιάδης, 
Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. 
Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την 1η παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης της 
μελέτης: Υποέργο 1: «Σύνταξη γενικού σχεδίου 
ύδρευσης (master plan) ΔΕΥΑ Θέρμης» (Αρ. 
μελέτης: 20/2021).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της 5ης 
ενδεικτικής προθεσμίας του έργου : «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (Εξωτερικό δίκτυο)», αρ. μελέτης: 
11/2018, αρ. έργου : 4/2020.

• Συγκρότησε ομόφωνα τις επιτροπές παρα-
κολούθησης και παραλαβής προμηθειών 
και γενικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
οργανικών μονάδων του δήμου Θέρμης για 
το έτος 2022.

• Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή για τη 
διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις ή 
εκμισθώσεις πραγμάτων του δήμου Θέρμης, 
σύμφωνα με διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για 
το έτος 2022.

• Ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση της υπ΄ 
αριθμό, 291/2021 απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου και έκδοση νέας για την παράταση 
της σύμβασης μίσθωσης μηχανημάτων έργου, 
οχημάτων και φορτηγών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

• Εξέλεξε το προεδρείο του Δημοτικού Συμβου-
λίου του δήμου Θέρμης. Πρόεδρος ελέγχτηκε 
η Δημοτική Σύμβουλος κα Αθηνά Παπαδάκη, 
αντιπρόεδρος ελέγχτηκε η Δ.Σ. κα. Ευγενία 
Αγοραστούδη και γραμματέας ελέγχτηκε ο 
Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Γραικός. 

• Εξέλεξε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του δήμου Θέρμης, αποτελούμενη από τους 
Δ.Σ.: Δημήτριο Βογιατζή, Φανή Χατζηδη-
μητρίου, Αργύριο Μωραϊτη, Δήμητρα Χίνη, 
Σάββα Φωτιάδη, και Νικόλαο Μπίκο. Ενώ ως 
αναπληρωματικά μέλη εξέλεξε τους: Στέργιο 
Γκιζάρη, Δαμιανό Ζελιλίδη, Ευαγγελία Κούτρη, 
Άννα Τσιφτελίδου και Κωνσταντίνο Γραικό.
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Παραίτηση 
Απόστολου Πράτανου

Τέλος Ταφής Απορριμμάτων: 
Ένα ακόμη άδικο “χαράτσι” 
στους δήμους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, στις 22/12/2021, ο Απόστολος 
Πράτανος, δημοτικός σύμβουλος 

εκλεγμένος με την δημοτική παράταξη 
«Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» και 
επικεφαλής της κατά το παρελθόν (διάστη-
μα 2015 έως το 2019), υπέβαλε την παραί-
τησή του. Ένας άνθρωπος έντιμος, ηθικός, 
ευγενικός, καλλιεργημένος, μορφωμένος, 
εργατικός, επίμονος, δίκαιος, προοδευτι-
κός. Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση, 
πάντα από τη θέση της αντιπολίτευσης, 
επί 35 έτη, με την ίδια αγάπη και επιμονή 
προσφοράς ιδίως στον Τρίλοφο, τον τόπο 
γέννησης και κατοικίας του. 
Παραθέτουμε τον αποχαιρετιστήριο λόγο 
του προς το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή 
συμπυκνώνει τη σοφία και γνώση ενός 
αυτοδιοικητικού, που έχει δει, μελετήσει και 
ζήσει όχι μόνο τις αλλαγές που έγιναν αλλά 
και όσες μεταρρυθμίσεις δεν ήρθαν ποτέ! 
«Υποβολή Παραίτησης στο Δ.Σ. της 
22-12-2021
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Μετά από 35 χρόνια δραστηριοποίησης 
στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και 15,5 περίπου χρόνια ως δημοτικός 
σύμβουλος (8 Μίκρας και τα υπόλοιπα 
Θέρμης), θεωρώ ότι έχει φτάσει η ώρα 
να αποχωρήσω. 
Πάντοτε έβλεπα την ενασχόλησή μου με 
τα κοινά ως ένα λειτούργημα ΔΙΑΡΚΕΣ μεν, 
αλλά με ημερομηνία λήξης ανά τομέα και 
όχι ως επαγγελματική δραστηριότητα. 
Το ρητό «ουδείς αναντικατάστατος» με 
εκφράζει απόλυτα. 
Πιστεύω, άλλωστε, ότι την εμπειρία που 
συσσωρεύσαμε, μπορούμε να τη μεταφέ-
ρουμε υπό μορφή συμβουλών, σε όποιον 
μας το ζητήσει.
Επέλεξα αυτή τη χρονική στιγμή για να 
υποβάλω την παραίτησή μου, για να μην 
δημιουργήσω λειτουργικά προβλήμα-
τα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εν όψει της 
ανασυγκρότησης όλων των οργάνων στις 
επικείμενες δημαιρεσίες. 
Δ ε ν  σ α ς  κ ρ ύ β ω  ό τ ι  α π ο χ ω ρ ώ 
απογοητευμένος.
Πρώτα – πρώτα το χωριό μου, ο Τρίλοφος, 
που αποτέλεσε το κίνητρό μου για να ασχο-
ληθώ με τα κοινά, καταστράφηκε τα χρόνια 
της θεωρούμενης ανάπτυξης, με μικρή 
προοπτική διορθωτικών παρεμβάσεων, 
που θα κοστίσουν πανάκριβα. 
Παρ’ όλ’ αυτά, σας παρακαλώ όλους, και 
ιδιαίτερα εσάς κ. Δήμαρχε, δείξτε μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον, το δικαιούται όχι μόνο 
ως δεύτερος πληθυσμιακά οικισμός του 
Δήμου, αλλά και λόγω των μεγαλύτερων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Δεύτερον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ακο-
λουθεί μία πορεία, που μπορεί να έχει τα 
θετικά της, αλλά η υπερσυγκέντρωση 
που συντελέστηκε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
απομάκρυνε τους Δήμους από τους απλούς 
κατοίκους και το χειρότερο, αποδυνάμωσε 
τις Κοινότητες, που ως κύτταρα πραγμα-
τικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως αντίβαρα.

Τρίτον, η συνεχής υποβάθμιση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου από την παρούσα κυβέρ-
νηση, με τη μεταφορά των σημαντικό-
τερων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική 
Επιτροπή – κατά κύριο λόγο – στο όνομα 
της κυβερνησιμότητας.
Τέταρτον, τα σοβαρά προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπισα τα τελευταία χρόνια 
και οι παρενέργειες που μου άφησαν, δεν 
μου επιτρέπουν να ασκώ τα καθήκοντά 
μου πλήρως, τουλάχιστον όπως εγώ το 
εννοώ, διότι δημοτικός σύμβουλος δεν 
μπορεί να σημαίνει ότι απλά συμμετέχω 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου και των άλλων οργάνων – που είμαι 
μέλος – διαδικτυακά και εδώ να εξαντλείται 
ο ρόλος μου.
Έχω όμως ήρεμη τη συνείδησή μου, επει-
δή σε κάθε περίσταση έπραξα αυτό που 
θεωρούσα σωστό, χωρίς να παραβιάζω 
τις βασικές μου αρχές.
Θα ήθελα αποχωρώντας να ευχαριστήσω 
την παράταξή μου, που με ανέδειξε όχι μόνο 
στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, 
αλλά και τον επικεφαλής της, τα περισσό-
τερα χρόνια της θητείας μου.
Τους συμπολίτες μου που με τίμησαν επα-
νειλημμένα με την ψήφο τους και τους 
οποίους προσπάθησα να εκπροσωπήσω 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Όλους εσάς για την συνεργασία που είχα-
με όλα αυτά τα χρόνια για την πολύτιμη 
εμπειρία που αποκόμισα.
Η άσκηση δημοσίου λειτουργήματος 
επιφυλάσσει περισσότερες πίκρες από 
χαρές, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι 
που μετράει.
Προσπάθησα σ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας μου να ασκήσω τα καθήκοντά μου με 
ευσυνειδησία, με μετριοπάθεια, με νηφα-
λιότητα και αξιοπρέπεια, επειδή πιστεύω 
ακράδαντα ότι ο διάλογος και η ήρεμη 
ανταλλαγή απόψεων με σεβασμό στους 
συνομιλητές μας, αποτελεί την καλύτερη 
πρακτική για την λήψη των καλύτερων 
δυνατών αποφάσεων, προς όφελος των 
συμπολιτών μας, τους οποίους άλλωστε 
κληθήκαμε να υπηρετήσουμε από όποια 
θέση έταξαν τον καθένα μας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρα-
μείνω ενεργός πολίτης και δεν θα αρνηθώ 
την οποιαδήποτε προσφορά μου ζητηθεί, 
απ’ όσους θεωρήσουν ότι θα είναι χρήσιμη 
η όποια συμβολή μου (Δήμος, παράταξη, 
δημότες, κλπ.). Και ποιος ξέρει, μπορεί στο 
μέλλον να επαναδραστηριοποιηθώ, αν 
αλλάξουν ή το απαιτήσουν οι συνθήκες.
Σας αποχαιρετώ όλους με εκτίμηση και 
συγκίνηση και παρακαλώ να γνωρίζετε 
ότι αν κάποια στιγμή σας στεναχώρησα 
ή σας πίκρανα με τη συμπεριφορά μου, 
σας διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν αυτή η 
πρόθεσή μου. 
Εύχομαι Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά, με 
υγεία σε σας και στις οικογένειές σας, καλή 
δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων σας 
και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.»
23-12-2021

Καλή χρονιά! 
Ευτυχισμένο το 2022!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Μέσα σε δύσκολες συνθήκες 

φίλες και φίλοι, το νέο έτος 

ευχόμαστε ως άνθρωποι και 

ως παράταξη ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ, το αύριο 

να είναι καλύτερο για όλους σας. Και κυρίως 

να προσέχουμε την υγεία μας, μέσα στην 

πανδημία που δυστυχώς δεν λέει να πάρει 

τέλος. Μια πανδημία που έχει ταλαιπωρή-

σει αφάνταστα όλο τον πλανήτη αλλά και 

την χώρα μας. Πόσα και πόσα σπίτια δεν 

έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους μέσα 

στο 2021. 

Ευχόμαστε λοιπόν το 2022 να είναι καλύτερο 

από τον προηγούμενο χρόνο, η πανδημία να 

πάρει τέλος και η ζωή όλων των συμπολιτών 

μας να επιστρέψει στην κανονικότητα. Και 

πάνω από όλα να μην χαθούν άλλες ζωές. Το 

εμβόλιο έδωσε ελπίδες άλλα θα χρειαστεί 

κι άλλη προσπάθεια από τους επιστήμονες 

για να πάρει τέλος η πανδημία. Καλή χρονιά 

λοιπόν σ’ όλο τον κόσμο και φυσικά σ’ όλους 

τους πολίτες του δήμου Θέρμης. 

Διότι σε δύσκολους καιρούς και με την 

πανδημία να διανύει τον δεύτερο χρόνο της, 

καταστρέφεται η οικονομία και φυσικά το 

λιανεμπόριο. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα 

ούτε για τα βασικά, η πανδημία, η διαμάχη 

εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, το 

γεγονός ότι όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι 

δεν μπορούν να πάνε στα μαγαζιά χειρο-

τερεύει την κατάσταση στην οικονομία και 

στην αγορά. Και μέσα σ’ όλα αυτά βλέπουμε 

να έχουν αυξηθεί όλοι οι λογαριασμοί της 

ΔΕΗ και των άλλων υπηρεσιών ρεύματος, το 

αέριο, η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και 

θέρμανσης. Τα δημοτικά τέλη, τόσο στα σπί-

τια αλλά και σε όλους τους επαγγελματικούς 

χώρους έπρεπε να είχαν μειωθεί αρκετά. 

Φυσικά για τον δρόμο Τριλόφου - Πλαγιαρί-

ου βλέπουμε γιατί αδιαφορείτε! Αδιαφορεί-

τε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Ο δρόμος που υποτίθεται ότι φτιάξατε είναι 

μόνιμα χαλασμένος, έχει πολλές λακκούβες, 

μαζεύει νερά, πέφτουν πάνω του χώματα και 

πέτρες όταν βρέχει και όλα αυτά καθιστούν 

άκρως επικίνδυνη την διάβαση του και έχουν 

γίνει αρκετές τράκες αυτοκινήτων. Χώρια 

που καταστρέφονται τα αυτοκίνητα όταν 

οι οδηγοί τη νύχτα δεν βλέπουν τις πέτρες 

και τις λακκούβες. Έτσι έχει πέσει κατακό-

ρυφα η αγοραστική ζήτηση σε Πλαγιάρι 

και Τρίλοφο. Οι δύο κοινότητες των 15000 

κατοίκων που έχουν πληγεί περισσότερο 

από τον δρόμο που δεν γίνεται. Κι όλα αυτά 

για 20 μέτρων επαναφοράς οδοποιίας μόνο, 

για να γίνει η γέφυρα, έχοντας εξασφαλίσει 

από την κυβέρνηση 2.600.000 €, χωρίς να 

έχουν γίνει ούτε καν ακόμα οι μελέτες. 

Μόνο ένα μεγάλο μπράβο αξίζει για την 

προσπάθεια που κάνετε! 

Οι παραπάνω σκέψεις και απόψεις μας, 

για την οδό Περικλέους, εάν δεν φέρουν 

άμεσα προβληματισμό στους Προέδρους 

των κοινοτήτων, στους τοπικούς και δημο-

τικούς συμβούλους, στους κατοίκους, και 

επαγγελματίες, τόσο του Τριλόφου όσο 

και του Πλαγιαρίου, τότε επαληθεύεται η 

ρήση που αναφέρει ότι ο καθένας παίρνει 

από τη ζωή ότι του αξίζει. Γιατί;;; Γιατί αν 

ακόμα δεν το καταλάβατε ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ. 

Με αυτές τις επισημάνσεις, από όλο τον 

συνδυασμό σας ευχόμαστε και πάλι καλή 

χρονιά ελπίζοντας το 2022 να επιστρέψουμε 

στην κανονικότητα με υγεία πάνω από όλα 

για όλους τους πολίτες του δήμου Θέρμης. 

Η θέση μας για 
τα δημοτικά τέλη 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας αυτής που κρατάτε στα χέρια σας, 
είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε 

διεξοδικά τη θέση της παράταξής μας στη 
συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για τα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας που θα ισχύσουν στον 
Δήμο μας για τη φετινή χρονιά 2022.
Όπως αναπτύξαμε στο άρθρο μας εκείνο, 
πράγματι, η εισήγηση που ήρθε προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από 
την πλευρά της διοικούσας παράταξης προ-
χωρούσε σε νέες μειώσεις στα δημοτικά 
τέλη για τη φετινή χρονιά, σε σχέση με 
την απόφαση για τα αντίστοιχα τέλη της 
προηγούμενης χρονιάς. Η παράταξή μας, 
κάνοντας για μια ακόμη φορά προτάσεις 
για την προσέλκυση επιχειρήσεων και 
επενδύσεων στον Δήμο μας με την παρο-
χή κινήτρων σε μεγάλες επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιηθούν στα εδαφικά όριά 
του (όπως αναλυτικά τις αναφέραμε στο 
προηγούμενο άρθρο μας), αυτή τη φορά 
βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να καταψη-
φίσει τη σχετική πρόταση της διοίκησης 
του Δήμου μας. Ακόμη και αν στη στάση μας 
αυτή φαίνεται να υπάρχει μια κραυγαλέα 
αντίφαση (ενώ από την πλευρά της η διοί-
κηση του Δήμου εισηγείται νέες μειώσεις 
στα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας, ακόμη μεγαλύτερες από την 
προηγούμενη χρονιά, η παράταξή μας, η 
μόνη που είχε στην πολιτική της ατζέντα 
το συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη 
στιγμή της παρουσίας της στα κοινά του 
Δήμου, καταψηφίζει τη σχετική εισήγηση), 
στην ουσία η στάση αυτή της παράταξής 
μας είναι απόλυτα συνεπής με τις αρχές 
και τις θέσεις της και δεν αποκλίνει στο 
ελάχιστο από αυτές.
Στην περυσινή συζήτηση του θέματος, 
η παράταξή μας ήθελε να στηρίξει το 
τόλμημα της διοικούσας τον Δήμο μας 
παράταξης, να κάνει δεκτές τις θέσεις 
μας για μείωση των δημοτικών τελών 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας που 
αφορούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
στα όρια του Δήμου μας και να προτείνει 
μειώσεις στα τέλη αυτά.
Φέτος κρίναμε σκόπιμο ότι θα έπρεπε να 
τονίσουμε τις άλλες πτυχές του θέματος. 
Αυτές που αφορούν στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Κρίναμε σκόπι-
μο να καταψηφίσουμε τη σχετική εισήγηση 
επειδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν 
είναι οι ίδιες για όλους τους δημότες μας 
και σε όλους τους οικισμούς του Δήμου 
και σε πολλούς οικισμούς υπολείπεται 
και των βασικών, ακόμη, αναγκών δημο-
τών και κατοίκων, αν και ο υπολογισμός 
του τέλους είναι οριζόντιος και ο ίδιος 
ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που παρέ-
χονται στους οικισμούς του Δήμου μας, 
υπολογιζόμενος με το ίδιο χρηματικό ποσό 
ανά τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας για 
ολόκληρο τον Δήμο, χωρίς να υπάρχει 
κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον οικισμό 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτήν 
ακριβώς την αντίφαση επιθυμούσαμε να 
τονίσουμε με τη θέση μας και την ψήφο 
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στον Δήμο Θέρμης η αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων και της ανακύκλωσης δεν γίνεται 
με την ίδια συχνότητα και περιοδικότητα σε 
όλους τους οικισμούς, ενώ παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις, πολλές φορές, ακόμη 

και στον ίδιο οικισμό (π.χ. η αποκομιδή 
των απορριμμάτων δεν γίνεται με την ίδια 
συχνότητα στον παλιό οικισμό της Θέρμης 
και στην περιοχή της επέκτασης της Θέρ-
μης, όπου στην τελευταία γίνεται με πολύ 
μικρότερη συχνότητα). Στον οικισμό της 
Θέρμης, π.χ. η αποκομιδή απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης γίνεται με μεγαλύτερη 
συχνότητα απ’ ότι στους λοιπούς οικι-
σμούς. Σε πολλές περιοχές (π.χ. Νέο Ρύσιο, 
Ταγαράδες και στις αγροτικές περιοχές 
των δύο οικισμών, κάποια συγκεκριμένα 
σημεία στην επέκταση της Θέρμης) οι 
κάδοι τόσο των απορριμμάτων, όσο και 
της ανακύκλωσης είναι ξεχειλισμένοι 
από σκουπίδια και παραμένουν έτσι για 
πολλές ημέρες. Για να μην μιλήσουμε για 
την σχεδόν παντελή απουσία συνεργείων 
καθαριότητας των δημοτικών οδών και 
πεζοδρομίων στους περισσότερους οικι-
σμούς του Δήμου μας ή για την παντελή 
απουσία πλύσης και απολύμανσης των 
κάδων, που πολύ σπάνια γίνεται σε ολό-
κληρο τον Δήμο μας. 
Τέλος, όπως τονίσαμε στη συζήτηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου δεν είμαστε ικα-
νοποιημένοι και ο Δήμος μας υστερεί 
σημαντικά στον τομέα του οδοφωτισμού, 
όπου σημαντικοί οδικοί άξονες – συνδε-
τήριες οδοί οικισμών του Δήμου μας δεν 
έχουν καθόλου φωτισμό, ενώ μεγάλες 
κατοικημένες περιοχές μέσα στους οικι-
σμούς έχουν ελάχιστα φωτιστικά σώματα 
και κατ’ επέκταση φωτισμό (επέκταση 
Θέρμης, Τρίλοφος, Αγία Παρασκευή κλπ). 
Η έλλειψη αυτή, όπως είναι φυσικό, προ-
καλεί μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, 
τόσο για την ασφάλεια κατοικιών και 
ανθρώπων, όσο και στην οδική ασφάλεια 
των χρηστών των οδών.
Και θα πρέπει να μας επιτραπεί στο σημείο 
αυτό να τονίσουμε την τεράστια αντίφαση 
στην οποία περιέπεσε ο κ. Δήμαρχος προ-
σπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιο-
λόγητα. Στην παρατήρηση του επικεφαλής 
της παράταξής μας Χρήστου Φάσσα ότι 
η χρέωση όλων των νοικοκυριών του 
Δήμου μας γίνεται οριζόντια με το ίδιο 
ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτησίας 
για όλους τους οικισμούς του Δήμου, ο κ. 
Δήμαρχος απάντησε ότι ο τρόπος αυτός 
υπολογισμού δεν δημιουργεί πρόσθετα 
δικαιώματα στους κατοίκους των λοιπών 
οικισμών, επειδή, φερ’ ειπείν, το κόστος 
των υπηρεσιών καθαριότητας είναι τρι-
πλάσιο στο Λιβάδι σε σχέση με τη Θέρμη. 
Η απάντηση αυτή του κ. Δημάρχου ήταν 
πέρα για πέρα άτοπη, καθώς, όπως, πλέον, 
όλοι σας γνωρίζετε ο υπολογισμός των 
δημοτικών τελών δεν γίνεται ανάλογα 
με το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας 
που παρέχεται, αλλά με τον τρόπο που 
προαναφέρθηκε. Προφανές είναι, λοιπόν, 
ότι ο κ. Δήμαρχος στην αδυναμία του να 
βρει άλλο επιχείρημα για να δικαιολογήσει 
την πλημμελή παροχή υπηρεσιών στους 
περιφερειακούς οικισμούς του Δήμου 
επιχείρησε να χρησιμοποιήσει δικαιολογία 
που απέχει από την πρακτική που εφαρμό-
ζεται για τη χρέωση των δημοτικών τελών.      
Ελπίζουμε η διοικούσα παράταξη κάτι να 
κατάλαβε από τη συζήτηση αυτή που έγινε 
στο παραπάνω δημοτικό συμβούλιο και 
να ενσκήψει με μεγαλύτερη προσοχή στο 
μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθη-
κε σε εφαρμογή με απόφαση της 
κυβέρνησης η επιβολή ενός ακόμη 

Τέλους στους δήμους. Αφορά την επιβολή 
του Τέλους Ταφής αστικών αποβλήτων, 
όπως θεσπίστηκε με τον νόμο 4819/2021. 
Πρόκειται για ένα Τέλος το οποίο προβλέ-
πει επιπλέον επιβάρυνση 20 ευρώ ανά 
τόνο σκουπιδιών. Σύμφωνα με τις πλέον 
μετριοπαθείς εκτιμήσεις το νέο αυτό Τέλος 
θα επιβαρύνει ετησίως με τουλάχιστον 80 
εκατομμύρια ευρώ τους δήμους της χώρας, 
ενώ για τους 38 δήμους της Κεντρικής 
Μακεδονίας η επιβάρυνση υπολογίζεται 
σε 13,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει 
να επιβαρυνθούν οι πολίτες μέσα από τα 
δημοτικά τέλη, όπως προβλέπει η σχετική 
νομοθεσία. Ειδικότερα για το δήμο Θέρ-
μης, το νέο αυτό “χαράτσι” υπολογίζεται 
περίπου στις 530.000 ευρώ ετησίως.  

Το νέο “χαράτσι” επιβάλλεται, μάλιστα, 
σε μια εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία, 
απειλώντας ακόμη και την οικονομική 
βιωσιμότητα πολλών δήμων. Προστίθε-
ται στις τεράστιες απώλειες που είχαν οι 
δήμοι εξ αιτίας της δραματικής μείωσης 
των εσόδων τους λόγω της πανδημίας, 
αλλά και της τεράστιας αύξησης των λει-
τουργικών δαπανών τους εξ αιτίας της 
κατακόρυφης αύξησης του ενεργειακού 
κόστους η οποία υπολογίζεται ότι θα 
επιβαρύνει τους δήμους με περίπου 200 
εκατ. ευρώ. 

Η επιβολή του Τέλους Ταφής είναι άδικη 
και αδιέξοδη για πολλούς λόγους. Κατ’ 
αρχάς επιβάλλεται οριζόντια σε όλους 
τους δήμους, ανεξάρτητα από την πρόοδο 
των έργων επεξεργασίας απορριμμάτων 
και την τελική ποσότητα που διατίθεται 
προς ταφή, μετά την επεξεργασία τους. 
Δηλαδή το Τέλος επιβαρύνει όλους το 
ίδιο, ασχέτως από το τι έχει κάνει και τι 
έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο κάθε δήμος 
στον τομέα της διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων.  

Επιπλέον, τα χρήματα τα οποία υπολογίζε-
ται να συγκεντρωθούν από αυτό το Τέλος, 
δεν διατίθενται στους δήμους, αλλά ούτε 
και στους Φορείς Διαχείρισης Στερενών 
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) προκειμένου να 
υλοποιήσουν τα αναγκαία έργα και τις 
απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, παρά δίνονται στον 
Εθνικό Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑν) ο 
οποίος θα τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν 
και ερήμην της αυτοδιοίκησης. Με τον 
τρόπο αυτόν καλούνται ουσιαστικά οι 
δήμοι, να χρηματοδοτήσουν εκείνοι τις 
αναγκαίες υποδομές, χωρίς το κράτος να 
πληρώσει δεκάρα. 

Όμως οι δήμοι δεν έχουν ούτε τη θεσμι-
κή, ούτε την οικονομική δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσουν τέτοια μεγάλα έργα. 
Επιπλέον δεν έχουν καμία ευθύνη για 
τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και της 
ανακύκλωσης. Αυτό επιβαρύνει ολοκλη-
ρωτικά την Πολιτεία η οποία επί σχεδόν 
μια δεκαετία, αναγνωρίζοντας ουσιαστι-
κά ότι με δική της αποκλειστικά ευθύνη 
δεν προχωρούσαν τα αναγκαία μέτρα, 
έδινε συνεχείς ετήσιες αναστολές, με 
αντίστοιχες τροπολογίες, στην επιβολή 
του Τέλους Ταφής. Με τον τρόπο αυτό 
έσπρωχνε διαρκώς το πρόβλημα κάτω 
από το χαλί και όλη αυτήν την ολιγωρία 
και κωλυσιεργία, την καθυστέρηση και 
την ανυπαρξία έργων, καλούνται σήμερα 
να την πληρώσουν αποκλειστικά οι δήμοι 
και εν τέλει οι δημότες.

Η κυβέρνηση υπόσχεται τώρα ότι θα εντά-
ξει στο πρόγραμμα ‘‘Αντώνης Τρίτσης’’ την 
κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, όμως 
μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα το 
“χαράτσι” του Τέλους Ταφής θα επιβάλ-
λεται κανονικά, επιβάλλοντας περαιτέρω 
οικονομική ασφυξία στους δήμους.

Έτσι, οι δήμοι καλούνται κατά τρόπο 
εκβιαστικό να αποφασίσουν εάν θα μετα-
κυλήσουν το κόστος από το Τέλος Ταφής 
στα νοικοκυριά μέσω των ανταποδοτικών 
τελών, όπως ορίζει η νομοθεσία ή θα 
αναγκαστούν να απορροφήσουν οι ίδιοι 
το επιπλέον κόστος που προκύπτει, μειώ-
νοντας άλλες λειτουργικές και επενδυτικές 
δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας. 
Όμως, είναι σαφές ότι ούτε οι πολίτες 
αντέχουν νέα οικονομικά βάρη, αλλά 
ούτε και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί 
να σηκώσει αυτό το νέο “χαράτσι”. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους οι δήμοι, 
μέσω των θεσμικών οργάνων της ζητά από 
την κυβέρνηση να προχωρήσει αμέσως: 

1. Σε ανασ τολή, για δυο χρόνια , 
της επιβολής του Τέλους Ταφής 
απορριμμάτων, 

2. Σε δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση 
στους δήμους και όχι οριζόντια σε 
όλους τους ΟΤΑ

3. Σε αλλαγή του νόμου, ο οποίος εκτός 
από αντικίνητρα, όπως το Τέλος 
Ταφής, να δίνει και κίνητρα με ανά-
λογη απομείωση της οικονομικής 
επιβάρυνσης για τους δήμους και 
τον ΦοΔΣΑ που επιτυγχάνουν τους 
στόχους και έχουν προχωρήσει τα 
έργα διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο του εθνικού και περιφε-
ρειακού σχεδιασμού.

4. Στην πλήρη διαχείριση των χρημάτων 
από την επιβολή του Τέλους από την 
αυτοδιοίκηση και για την αυτοδιοίκη-
ση, χωρίς εμπλοκή άλλων φορέων 
του κράτους.
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Ως εδώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

«Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονί-
κη;»... Φασιστικές ομάδες, 
εγκληματικές συμμορίες, 

κύκλωμα βιαστών και εκμετάλλευσης 
νέων γυναικών... Από πού προέκυψαν όλα 
αυτά, ξαφνικά; Κι όμως, στη Θεσσαλονίκη 
δυστυχώς δε συμβαίνει τίποτα πρωτότυπο. 
Έχει απλά βγει στην επιφάνεια η σαπίλα 
ενός ολόκληρου συστήματος που υπάρχει 
σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Του ίδιου 
συστήματος που αναγκάζει τη νεολαία 
σε ποσοστό άνω του 30% να βολοδέρνει 
στην ανεργία, τους νέους εργαζόμενους 
να μετρούν κάθε μήνα τα ψιλά τους για να 
πάνε στον επόμενο, που χρησιμοποιεί την 
καταστολή για όποιον σηκώνει κεφάλι. 
Μέσα στις συμπληγάδες των οικονομικών 
καταναγκασμών αυτού του συστήματος 
γεννιέται η βία, καλλιεργείται ο ρατσι-
σμός, η μισαλλοδοξία, βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος ο φασισμός.
Η κρατική ανοχή στις φασιστικές ομάδες, 
αλλά και στις εγκληματικές συμμορίες που 
δρουν με οπαδικό μανδύα, δεν αφήνει 
περιθώριο παρερμηνειών για τη θαλπωρή 
που νιώθουν μέσα σε αυτό το σύστημα. Οι 
πυρήνες των φασιστών βρίσκονται ακόμη 
στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
χωρίς να έχουν αποβληθεί. Οι δράστες της 
δολοφονικής επίθεσης στην Ηλιούπολη 
Θεσσαλονίκης τον Οκτώβρη του 2021 
σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ παραμέ-
νουν ασύλληπτοι, ενώ οι δολοφόνοι του 
19χρονου Άλκη «διαφεύγουν» με περίεργο 
τρόπο στο εξωτερικό. Δουλεύουν σαν 
καλοκουρδισμένη μηχανή οι κατασταλτικοί 
μηχανισμοί όταν πρόκειται να καταστεί-
λουν κινητοποιήσεις, να προκηρύξουν 
παράνομες απεργίες, όπως πρόσφατα 
στην Cosco, να κάνουν πογκρόμ διώξεων 
σε συνδικαλιστές και αγωνιστές. Τώρα; 
Κωλυσιεργία, περίεργα μπερδέματα, 
αδυναμία σύλληψης ανθρώπων που είναι 
γνωστοί με πρόσωπο και όνομα!
Ακόμη και τώρα μόνο ο λαός σώζει τον λαό! 
Το Σάββατο 5/2, στον Εύοσμο, οι δυτικές 
συνοικίες της Θεσσαλονίκης έζησαν το 
μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων 
δεκαετιών. Έδωσε μήνυμα ότι ο λαός θα 
πάρει την κατάσταση στα χέρια του για 
την απομόνωση των φασιστικών ομά-
δων. Η επίμονη δράση μαζικών φορέων 
αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα 
των νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία, 

ξεσκέπασε όλα τα πλοκάμια που τους συν-
δέουν. Ανάγκασε όλους τους δημοσιολό-
γους, αλλά και κυβερνητικά στελέχη, που 
ήταν έτοιμοι να αναπαράγουν τη θεωρία 
«των δύο άκρων» και να καταδικάζουν τη 
βία «από όπου κι αν προέρχεται», να κατα-
πιούν τη γλώσσα τους. Έδειξαν στην πράξη 
πώς αντιμετωπίζεται ο φασισμός. Όχι 
με αντιφασιστικά μέτωπα-«χυλό», αλλά 
μέσα από το ίδιο το κίνημα, με συλλογική 
συζήτηση μέσα στις μαζικές διαδικασίες. 
Με πολύμορφες πρωτοβουλίες η αντιμε-
τώπιση και απομόνωση των φασιστικών 
ομάδων γίνεται στην πράξη, με πίεση προς 
όλες τις κατευθύνσεις σε κυβέρνηση και 
κρατικούς μηχανισμούς, ώστε να αποκα-
λύπτονται και οι ευθύνες τους.
Σε αυτή τη μάχη που δίνεται εδώ και μήνες 
στη Θεσσαλονίκη και στα δυτικά της πόλης, 
τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ 
είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουν δώσει 
όλες τους τις δυνάμεις να μην κυριαρχήσει ο 
φόβος, η αμηχανία μπροστά στο φασιστικό 
τέρας. Υπερασπίζονται τους εργαζόμενους 
και τη νεολαία των Δυτικών Συνοικιών 
απέναντι στη δράση ομάδων που τους 
βάζουν στο στόχαστρο. Γι’ αυτό και οι 
φασίστες, μαζί με τη συλλογική δράση 
του λαού και της νεολαίας, στοχοποιούν 
τους κομμουνιστές, γιατί ξέρουν πολύ 
καλά ότι αποτελούν βασικό εμπόδιο στην 
προσπάθειά τους να χύνουν το φασιστικό 
- εθνικιστικό τους δηλητήριο. 
Το ΚΚΕ δεν έχει καμία δέσμευση με επιχει-
ρηματικά συμφέροντα, παρά μόνο με τις 
ανάγκες και τα προβλήματα του ίδιου του 
λαού. Γι’ αυτό και σταθερά αναδεικνύει 
την ύπαρξη «στρατών» συνδεδεμένων με 
την επιχειρηματική δράση στον λεγόμενο 
«αθλητισμό» που υπηρετούν ουσιαστικά 
διάφορες άλλες πολιτικές και οικονομικές 
σκοπιμότητες.
Ας μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Όσο 
οξύνονται τα λαϊκά προβλήματα, τόσο 
περισσότερο το σημερινό σύστημα, οι 
κυβερνήσεις, το κράτος θα νιώθουν ανα-
σφάλεια, θα φοβούνται την ανάπτυξη της 
πάλης του λαού μας, τόσο θα επιστρατεύ-
ουν φασιστικές, εγκληματικές ομάδες. 
Μάταιος κόπος. Στη χώρα μας υπάρχει 
ιστορία, αγωνιστικές παραδόσεις, υπάρχει 
λαϊκό κίνημα, υπάρχει ΚΚΕ. Ο λαός θα τους 
αντιμετωπίσει και όταν το αποφασίσει θα 
τους σαρώσει!

Ανυπόταχτος μαθητής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Νεκρός από «οπαδικο» μίσος ο Άλκης 
ένας 19 χρόνος νεαρός, που δολο-
φονήθηκε αφού του τέθηκε η ερώ-

τηση «τι ομάδα είσαι;» Και η απάντηση δεν 
ικανοποίησε τους δολοφόνους. Το οπαδικο 
περιτύλιγμα φυσικά δεν αποτελεί τίποτα 
παραπάνω από την αμφίεση της βαθιά 
φασιστικής δράσης που έλαβε χώρα.
Νεκρός λόγω της μισαλλοδοξίας, της 
ακροδεξιάς αντιδραστικότητας και του 
μίσους που κυριεύει την κοινωνία μας, 
που δεν μας αφήνει να δούμε τον αληθι-
νό εχθρό που δεν είναι ο αντίπαλος μας 
στο γήπεδο, αλλά το σύστημα που γεννά 
τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις. 
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως 
όλα τα τελευταία και όχι μόνο περιστα-
τικά στην Ελλάδα είναι αλληλένδετα. Οι 
δολοφονίες τα φασιστικά δρώμενα, οι 
εχθροπραξίες, η βία κατά των γυναικών, 
η αστυνομοκρατία και όχι μόνο συνδέο-
νται με την προβληματική και φασιστική 
αντίληψη που διδάσκουμε και μαθαίνουμε 
στα παιδιά μας. 
Οι επιχειρηματίες που κρύβονται πίσω 
από τις ομάδες επιδιώκουν οι φίλαθλοι να 
μετατρέπονται σε χούλιγκαν, ανθρώπους 
χωρίς βούληση ,για να μπορούν να τους 

υποκινούν προς το δικό τους συμφέρον. 
Έχουμε καταλήξει να χρηματοδοτούμε 
εμπόρους ναρκωτικών, που έχουν άμεσες 
σχέσεις με τον υπόκοσμο και το κεφάλαιο, 
υποκινούμενοι από την κυβέρνηση και με 
κύριο στόχο το κέρδος. 
Η δολοφονία του Άλκη όπως και άλλα 
παρόμοια περιστατικά ίδιας φύσεως, 
διαστρεβλώνουν το νόημα και την ουσία 
του αθλητισμού. Μέσω του αθλητισμού 
ο κόσμος ενώνεται και δημιουργήσεις 
σύσσωμες κινητοποιήσεις ενάντια στα 
πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. 
Κύριο μέλημά μας είναι να μην αποτελούμε 
πιόνια στο παιχνίδι τους. Να μην τροφο-
δοτούμε τις ήδη κερδοφόρες οικονομικές 
δραστηριότητες των μεγαλοεπιχειρημα-
τιών που ωφελούνται μέσω των αγώνων. 
Η ζωή του Άλκη και μπορεί να τελείωσε 
όμως οι δολοφόνοι του θα συνεχίσουν 
ανενόχλητοι τη ζωή τους μετά από ελάχι-
στα χρόνια φυλάκισης λόγω του σάπιου 
και υποκειμενικού νομικού συστήματος 
της χώρας μας. 
ΚΑΝΕΝΑΣ/ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ.
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
T 2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 
Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
T 2392330214, 2392330218

 kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
T / F 2310467110
Υπόγειος χώρος 
στάθμευσης
T 2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
T 2310460530
ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ
T 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
T 2310483400
Διεύθ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών
T 2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
T 2313300725
T 2313300733
T 2313300734 
Εσωτερικό 490
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
T 2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
T 2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
T 2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Παιδικός Σταθμός Θέρμης
T 2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
T 2310472666
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
T 2392071979
Παιδικός Σταθμός 
Βασιλικών
T 2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας
«Γλυκές Μελωδίες»
T 2392066433
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
T 2392066516

> ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΥΑΘ
T 2310465086, 6974995177
ΔΕΗ T 2310928243
ΟΤΕ T 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
T 2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
T 2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
T 2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
T 2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
T 2310483000

> ΥΓΕΙΑ
Κέντρο Υγείας Θέρμης
T 2313310800
Αγροτικό ιατρείο Βασιλικών
T 2396022000
Αγροτικό ιατρείο Σουρωτής
T 2396041202
Αγροτικό ιατρείο Λακκιάς
T 2396022660
Αγροτικό ιατρείο Λιβαδίου
T 2396061210
Αγροτικό ιατρείο 
Περιστέρας
T 2396051208

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης
T 2310461203
Τμήμα Ασφαλείας 
Βασιλικών
T 2396022203
Αστυνομικό Τμήμα Ν. 
Επιβατών
T 2392075800
Τροχαία Θέρμης
T 2310028560
Τμ. Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης 
Θέρμης
T 2310499622

> ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 
Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
T 2310478028
Μίκρα
T 6946235000
Βασιλικά
T 6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

 

> ΦΟΡΕΙΣ
Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
T 2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
T 6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
T 6942217799
Εφημερίδα Άποψη
T 2310486868

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300746
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
T 2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
T 2310462604

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
T 2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
T 2310465954

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου
T 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
T 2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
T 2392072552

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
T 2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
T 2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330023
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

ΚΑΠΗ Βασιλικών
T 2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι 
Βασιλικών
T 2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
T 2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
T 2396022940
Υποθηκοφυλακείο 
Βασιλικών
T 2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
T 2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
T 2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
T 2396022237
Γραφείο Αναδασμού 
Βασιλικών
T 2396022355
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών  
Τ 6977.509784

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

ΣΟΥΡΩΤΉ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
T 2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
T 2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
T 6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Αγ. Παρασκευής
T 2396041463

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
T 2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
T 2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
T 2396041740

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396051209
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392030210
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
T 2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
T 2392063324 
ΚΕΠ Μίκρας
T 2313337500

ΚΑΡΔΙΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392061105
ΚΑΠΗ Καρδίας
T 2392061555
Πολιτιστικό Κέντρο 
«Ο Ευμένης»
T 2392063163

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» 
Θέρμης
T 2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
- Μανδριτσιωτών Θέρμης
T 2310463423
Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης 
«Μ. Αλέξανδρος»
T 2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
T 2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
T 2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
T 6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
T 6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
T 2310463526
 

Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
T 6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισμού 
(Θέρμη)
T 6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Στην κυκλοφορία τα πρώτα 5 χλμ 
του δρόμου Θέρμη - Γαλάτιστα

Στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι 
πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να μην είναι 
πολύ μεγάλο, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό για 
την οδική ασφάλεια, την καλύτερη καθημε-
ρινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της 
περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε 
ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα 
χρόνο. “Παραδίδουμε αυτό το έργο, δηλαδή 
μπροστά από τα χρονοδιάγραμμα που είχαμε 
θέσει», σημείωσε. Επισήμανε ότι το τμήμα αυτό 
του δρόμου ήταν επικίνδυνο και προβληματι-
κό, καθώς ήταν στενό και ολισθηρό, με πολλά 
δύσκολα σημεία – παγίδες. «Με το νέο δρόμο 
αυτά τα προβλήματα επιλύονται. Και μάλιστα 
από το βήμα αυτό δεσμευόμαστε μαζί με την 
ανάδοχο εταιρεία ο δρόμος αυτός να είναι 
έτοιμος πριν το χρονοδιάγραμμα του 2023, 
δηλαδή το καλοκαίρι του 2022. Αυτός είναι ο 
στόχος που βάζουμε», δήλωσε ο κ. Καραμανλής. 
Σημείωσε επίσης ότι το «Θέρμη- Γαλάτιστα» 
ταυτόχρονα είναι ένα έργο που ενισχύει στην 
πράξη την περιφερειακή αναπτυξιακή πορεία 
της Θεσσαλονίκης, αφού την φέρνει πιο κοντά 
με τη Χαλκιδική. «Και φυσικά ο νέος αυτός 

δρόμος διευκολύνει την καθημερινότητα των 
Θεσσαλονικέων που κάνουν συχνά αυτή τη 
διαδρομή και ταλαιπωρούνται δυσανάλογα για 
να διανύσουν μερικά χιλιόμετρα», τόνισε και 
πρόσθεσε: «Αυτά τα χιλιόμετρα τώρα λοιπόν 
θα τα διανύουν με ασφάλεια. Θα πηγαίνουν 
στον προορισμό τους πιο εύκολα, σε σύντο-
μο χρόνο και με ασφάλεια. Μπαίνει λοιπόν 
οριστικά τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία, τέλος 
στην επικινδυνότητα του δρόμου, τέλος σε ένα 
δρόμο που μόνο προβλήματα προκαλούσε».

Ο κ. Καραμανλής σχολίασε δε πως: «Δεν είναι 
υπερβολή να πούμε ότι αυτά τα πέντε χιλιόμετρα 
που δίνουμε σήμερα στην κυκλοφορία, είναι 
πέντε μεγάλα βήματα ανάπτυξης και ενίσχυσης 
της ευρύτερης περιοχής».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών 
κ. Καραγιάννης υπογράμμισε πόσο αναγκαίο 
ήταν το συγκεκριμένο έργο, καθώς οι μεγάλες 
ταχύτητες και το στενό οδόστρωμα σε μία 
περιοχή με οικιστική ανάπτυξη, αποτελούσαν 
ένα μείγμα που εγκυμονούσε κινδύνους για την 
ασφάλεια οδηγών και κατοίκων. Υπενθύμισε ότι 
το Θέρμη - Γαλάτιστα εκκρεμούσε για χρόνια, 
αφού το κομμάτι από τη Γαλάτιστα μέχρι τον 

Πολύγυρο είχε βελτιωθεί στο παρελθόν. «Δημοπρατήσα-
με λοιπόν μέσω της Εγνατίας ένα έργο προϋπολογισμού 
άνω των 23 εκατομμυρίων ευρώ, που η σύμβασή του 
υπεγράφη στα τέλη του 2020 και σήμερα, ένα χρόνο 
μετά, παραδίδονται σε κυκλοφορία τα πρώτα πέντε 
χιλιόμετρα του δρόμου», σημείωσε ο κ. Καραγιάννης.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) κ. 
Καλαφάτης τόνισε ότι: «Το ένα μετά το άλλο, σημαντικά 
έργα υποδομής μπαίνουν στις ράγες. Στοχεύουμε στη 
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Συνεχίζουμε! 
Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη αποκτούν 
υποδομές και υποδέχονται δράσεις που φέρνουν βιώσι-
μη ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και νέες θέσεις δουλειάς. 
Επανατοποθετούνται στο χάρτη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Και διεκδικούν το μέλλον που δικαιούνται».

Ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας από την πλευρά του 
επισήμανε ότι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι η πρώτη σε αφίξεις τουριστών, που κυρίως επιλέ-
γουν το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, αλλά και 
η πρώτη σε οδικές μεταφορές, αγγίζοντας το 70% της 
μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας και η πρώτη 
σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, υπογραμμίζοντας 
τη σημασία της ανάπτυξης του οδικού δικτύου.

Το συνολικό μήκος του οδικού άξονα φτάνει τα 12,5 χλμ 
και διακρίνεται σε δύο τμήματα: Από τη Θέρμη μέχρι τα 
όρια του νομού Θεσσαλονίκης, μήκους 7,6 χλμ και από 
τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τη Γαλάτιστα, 
μήκους 4,9 χλμ το οποίο παραδόθηκε.

Στο πρώτο τμήμα από τη Θέρμη μέχρι τα όρια του 
νομού Θεσσαλονίκης, έχει ολοκληρωθεί πλήρως το 
πρώτο κομμάτι, μήκους περίπου ενός χλμ εντός του 
οικισμού της Νέας Ραιδεστού. Στα υπόλοιπα 6,8 χλμ οι 
εργασίες έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 50% 
και ειδικότερα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές 
εργασίες και τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ενώ 
υπολείπονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται 
επίσης: η πλήρης αναμόρφωση οκτώ ισόπεδων κόμ-
βων, η αναβάθμιση και ανακατασκευή των κάθετων 
και δευτερευουσών οδών στις θέσεις των κόμβων, η 
κατασκευή υπόγειου αγωγού ομβρίων στον οικισμό 
Νέας Ραιδεστού, η παραλλαγή του δικτύου ύδρευσης 
των Βασιλικών, μικρά τεχνικά (τάφροι, μικροί κιβωτο-
ειδείς οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης), 
μεγάλα τεχνικά (μία γέφυρα, δύο άνω διαβάσεις, ένας 
μεγάλος κιβωτοειδής οχετός) 

Στην κυκλοφορία δόθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου τα πρώτα 5 χιλιόμετρα του τμή-
ματος «Θέρμη- Γαλάτιστα», του οδικού άξονα «Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος». Στην 
τελετή παράδοσης του δρόμου σε κυκλοφορία παρέστησαν ο υπουργός Υποδομών 

και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο 
υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, η γενική γραμματέας Υποδομών 
Μαρία- Έλλη Γεράρδη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
οι δήμαρχοι Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος, ο 
πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας Κωνσταντίνος Κουτσούκος, ο αντιπρόεδρος της Ιntrakat Δημήτρης Κούτρας 
και ο διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Σουρέτης, βουλευτές κ.ά.


