
Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Μετά την αισθητή μείωση των δημοτικών 
τελών το έτος 2021, μεσοσταθμικά κατά 
10%, έπειτα από μια δεκαετία κατά την 
οποία δεν είχε υποβληθεί καμία αύξη-

ση, η διοίκηση του δήμου Θέρμης εισηγήθηκε, και 
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η πρότασή της από 
το δημοτικό συμβούλιο, τα ανταποδοτικά τέλη να 
παραμείνουν σταθερά για το έτος 2022. Επιπλέον, 
σε αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών ακινήτων 
μειώνονται οι συντελεστές υπολογισμού των αντα-
ποδοτικών τελών, ώστε η επιβολή τους να γίνεται με 
δικαιότερο τρόπο. 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής 
υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτρο-
φωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., 
όπως ισχύει από το 2011. Επίσης διατηρούνται οι δύο 

ειδικοί συντελεστές, οι οποίοι θεσπίστηκαν για το 2021, 
σχετικά με τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών 
(υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. 
(από 1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10€/τ.μ. 
(μείωση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της 
κατοικίας οι οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.  

Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρη-
σιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές 
παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν 
για το έτος 2021, μετά τις μειώσεις που αποφασίστη-
καν πέρυσι και παράλληλα, θεσπίζονται τέσσερις 
νέοι ειδικοί συντελεστές με σημαντικές μειώσεις που 
αφορούν βοηθητικούς ή μη στεγασμένους χώρους 
επιχειρήσεων. Παράλληλα διατηρείται η έκπτωση 
50% στα δημοτικά τέλη για τέσσερις ομάδες πολιτών. 
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Έγιναν τα Θυρανοίξια 
του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Ανάδοχος του 
Παιδικού Χωριού SOS 
ο δήμος Θέρμης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ

Ξεκίνησε η 
κατασκευή του 
αποχετευτικού 
δικτύου

ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΚΑΡΔΙΑ, 
ΘΕΡΜΗ

Συνεχίζονται οι 
βανδαλισμοί σε σχολεία 
και πάρκα 
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ΜΗΝΥΜΑ 
Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Να απογραφούμε 
στον τόπο 
που ζούμε

Αγαπητοί συμπολίτες/σες
Με την απογραφή μας στο 
τόπο που ζούμε, στηρίζουμε 
το δήμο μας, στηρίζουμε τον 
εαυτό μας, τα παιδιά μας, την 
οικογένειά μας. Δίνουμε στο 
δήμο μας τη δυνατότητα να 
διεκδικήσει τα χρήματα που 
δικαιούται. Χρήματα από 
εθνικούς, αλλά και κοινοτι-
κούς πόρους. Για να μπορεί ο 
δήμος μας να αναβαθμίσει την 
ποιότητα ζωής των δημοτών 
του, για να μπορεί να στηρίξει 
το κοινωνικό του έργο. 
Ο πληθυσμός κάθε δήμου κα-
θορίζει αποφασιστικά το ύψος 
των χρηματοδοτήσεων που 
λαμβάνει. Γι’ αυτό σας καλώ να 
συμμετέχετε στην απογραφή, 
γιατί όλοι μετράμε! Συμμετέ-
χω στην απογραφή σημαίνει 
στηρίζω τον τόπο που ζω. 
Γιατί όσο πιο πολλοί, τόσο πιο 
δυνατοί!
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Το ζήτημα της εμβολιαστικής 
κάλυψης του προσωπικού των 
δήμων που εργάζεται σε υπηρε-
σίες που εξυπηρετούν ευπαθείς 
πολίτες, έθεσε με συνέντευξη του 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. 
«Τις κατηγορίες των εργαζομένων, 
για τους οποίους ο εμβολιασμός 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός, 
αυτό το αποφασίζει η κυβέρνηση. 
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 
υλοποιήσουμε τις αποφάσεις.
Ωστόσο θεωρώ ότι οι δημοτικοί 
υπάλληλοι που εργάζονται σε 
κοινωνικές δομές, όπως το «Βοή-
θεια Στο Σπίτι», τα Κέντρα Ανοι-
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.), τα Κέντρα Δημιουργικής 
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και Μεταλούλης Αχιλλέας. 

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: 
Μεταλούλης Αχιλλέας
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 
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Οι δημοτικοί υπάλληλοι
που έρχονται σε επαφή 
με ευπαθείς ομάδες 
πρέπει να είναι
εμβολιασμένοι

δυσκολία μετακίνησης είτε γιατί 
είναι π.χ. κλινήρεις είτε γιατί έχουν 
βαριά ψυχική νοητική νόσο.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ 
οίκον αφορά αποκλειστικά σε 
άτομα που δεν έχουν προηγουμέ-
νως εμβολιαστεί με κάποιο άλλο 
εμβόλιο πλην του μονοδοσικού 
της Johnson και Johnson.

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου 
Θέρμης «Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας-Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής» έχει θέσει στη διάθεση 
της εμβολιαστικής ομάδας του 
Κέντρου Υγείας για τις κατ’ οίκον 
επισκέψεις, επιβατικό αυτοκίνητο 
και οδηγό, για όλο το χρονικό 
διάστημα από 2 Αυγούστου 2021 
(έναρξη του προγράμματος) και 
έως τέλους. Επιπλέον, η συνδρο-
μή του προσωπικού των δομών 
Βοήθεια στο Σπίτι αφορά σε κατ’ 
οίκον επισκέψεις για την κατα-
γραφή των περιστατικών  και τη 
συνδρομή τους κατά τη διάρκεια 
του εμβολιασμού.
Από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 
ξεκινησέ ο δεύτερος κύκλος 
εμβολιασμών στην περιοχή των 
Βασιλικών και του Αγ. Αντωνίου 
και θα πραγματοποιείται σε εβδο-
μαδιαία βάση σε όλα τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα του δήμου Θέρμης 
έως την ολοκλήρωσή του. Παράλ-
ληλα, μπορούν να δηλωθούν στο 
πρόγραμμα του εμβολιασμού 
κατ’οίκον όλοι οι πολίτες οι οποίοι 
δεν έχουν προς το παρόν εμβο-
λιαστεί με καμία δόση εμβολίου 
αλλά καλύπτουν τα κριτήρια του 
προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
πολίτες μπορούν να καλούν στα 
Γραφεία των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προ-
σχολικής Αγωγής Δ. Θέρμης: 2392 
330213 και 330214 καθώς και στο 
τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης: 2313310800.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Εμβο-
λιασμός κατ’ οίκον» με την πραγ-
ματοποίηση της επαναληπτικής 
δόσης του μονοδοσικού εμβολίου 
της Johnson και Johnson για τα 
άτομα με δυσκολία μετάβασης 
στα εμβολιαστικά κέντρα.
Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά 
άτομα τα οποία έχουν μεγάλη 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα εμβολιασμών 
κατ΄οίκον στον δήμο Θέρμης

25-07-21

Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) κ.ο.κ. και 
έρχονται σε καθημερινή επαφή, 
με ηλικιωμένους, άρρωστους 
και γενικά ευπαθείς ομάδες θα  
πρέπει να είναι εμβολιασμένοι» 

επεσήμανε ο κ. Παπαδόπουλος σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα 
FreeSaday.

25-07-21
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Εκδηλώσεις για την επέτειο 
του Μακεδονικού Αγώνα

ΛΙΒΑΔΙ

Για πρώτη φορά τιμήθηκε η μνήμη 
των αγωνιστών του Μακεδονικού 
Αγώνα και στην Κοινότητα Λιβαδίου. 
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάναν τέλεση 
μνημόσυνου και εκφώνηση ομιλίας 
στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, 
τέλεση τρισάγιου στον τόπο του 
Ηρώου και κατάθεση στεφάνων. 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοι-
νότητας Λιβαδίου Δημήτρης Γουδή-
ρας το Λιβάδι συμμετείχε ενεργά 
στον Μακεδονικό Αγώνα. Στα όρια 
της περιοχής του Λιβαδίου και της 
ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας, 
ιδιαίτερα στην τοποθεσία «Κερασώ-
νας» του όρους Ομβριανός δόθηκε 
την 3η Μαΐου του 1905 μια ιστορική 

μάχη των περίπου 60 παλικαριών 
του Καπετάν Ιωάννη Νταφώτη και 
80 μακεδονομάχων του Λειβαδίου 
και μερικών Γαλατσιάνων εναντίον 
των τουρκικών στρατευμάτων. Στην 
ιστορική αυτή μάχη έπεσαν 11 Μακε-
δονομάχοι, οι περισσότεροι ήταν 
Κρήτες καταγόμενοι από τις Αρχάνες. 
Τα οστά των νεκρών ηρώων έχουν 
μεταφερθεί και ενταφιαστεί στο 
μνημείο του Καπετάν Χάψα και των 
Συκιωτών, στην είσοδο της περιοχής 
της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστα-
σίας. Στην παράδοση του Λιβαδίου 
σώζεται και δημοτικό τραγούδι, με 
το οποίο υμνούνται ο ηρωισμός, η 
γενναιότητα και η θυσία  αυτών των 
αγωνιστών.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 
οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον Μακεδονικό Αγώνα 
στο δήμο Θέρμης. 

Στην Θέρμη πραγματοποιήθηκε ομιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα, στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου ενώ με την ολοκλήρωσή της ήχησε ο Εθνικός 
Ύμνος. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων το οποίο 
βρίσκεται στο προαύλιο του ναού. Τις εκδηλώσεις μνήμης διοργάνωσαν 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της κοινό-
τητας Θέρμης Τριαδίου Στάθης Πιστέλας και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» Ανέστης Κεφαλάς.
Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στην κοινότητα Βασιλικών. Περιλαμ-
βάναν δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και εκφώνηση του πανηγυ-
ρικού της ημέρας από τον πρόεδρο της κοινότητας Αστέριο Καρακώττα, 
καθώς και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
του Μακεδονικού Αγώνα, από εκπροσώπους του δήμου Θέρμης, της 
Κοινότητας Βασιλικών και τον ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
Τα Βασιλικά συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα για την απελευθέρωση 
της Μακεδονίας. Αρκετοί κάτοικοι των Βασιλικών παίρνουν μέρος στον 
Μακεδονικό Αγώνα ως απλοί πολεμιστές ή αρχηγοί αντάρτικων ομά-
δων, ενώ όλοι φιλοξενούν και κρύβουν στα σπίτια τους τις αντάρτικες 
ομάδες που καταφεύγουν στα Βασιλικά.
Ένας από τους Βασιλικιώτες που προσέφερε πολλές υπηρεσίες στον 
Αγώνα ήταν ο Αναστάσιος Πατίκας, γνωστός και με το ψευδώνυμο 
Τάσιος Τσόγκας.

Δ εντροφύτευση στο Πλα-
γιάρι διοργάνωσαν η 
Αντιδημαρχία Πρασίνου 

και  Περιβάλλοντος του δήμου 
Θέρμης, η Κοινότητα Πλαγιαρίου 
και ο Σύλλογος Μελισσοκόμων 
Νόμου Θεσσαλονίκης. Τη δράση 
συνέδραμαν πολλοί εθελοντές οι  
οποίοι προσέφεραν εθελοντικά τη 
βοήθεια τους.

Η δενροφύτευση έστειλε ένα ηχηρό 
μήνυμα για την ανάγκη προστασίας 
του περιβάλλοντος, τη δημιουργία 
και την ενίσχυση του πρασίνου και 
κυρίως την ευαισθητοποίηση της 
νέας γενιάς σε θέματα που αφορούν 
στο φυσικό μας περιβάλλον.

Τη δράση στήριξαν με την ενεργή 
παρουσία τους η αντιπεριφερειαρ-

χής Θεσσαλονίκης Βούλα Πατου-
λίδου, οι αντιδήμαρχοι Στέλιος 
Αποστόλου, Στέργιος Γκιζάρης και 
Κώστας Κουγιουμτζίδης, δημοτικοί 
σύμβουλοι, ο πρόεδρος και τα μέλη 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλαγι-
αρίου καθώς και πολλοί εθελοντές. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΩΝ

Δεντροφύτευση στο Πλαγιάρι

Συνεχίζονται οι δωρεάν εδαφολογικές αναλύσεις αγροτεμαχίων 
που ξεκίνησαν τον προηγούμενο μηνά από τον δήμο Θέρμης, με 
δικαιούχους συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι 

όσοι ασχολούνται ερασιτεχνικά με την γεωργία (όχι κατ’ επάγγελμα 
γεωργοί) και έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχιο ή μικρό κτήμα, μπαξέ 
κ.λπ. στα όρια του δήμου Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν το 
σχετικό έντυπο αίτησης αλλά και πληροφορίες στο γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής και Ανάπτυξης στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών και στο 
τηλ. 2396330032 ή στο email agros@thermi.gov.gr. Να σημειωθεί ότι 
θα πρέπει να υποβάλλεται μία αίτηση ανά οικογένεια. Η υποβολή των 
αιτήσεων θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία, ενώ θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Καλούνται οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν 
τη δυνατότητα που τους δίνεται προκειμένου, αφενός να αυξήσουν τη 
παραγωγική δυνατότητα των εδαφών τους και αφετέρου να μειώσουν 
το κόστος παραγωγής, κάνοντας ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και 
των εδαφοβελτιωτικών. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μέσα στις 
πρώτες προτεραιότητες του δήμου Θέρμης. Για το λόγο αυτό παίρνουμε 
αυτήν την πρωτοβουλία ώστε να περάσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα 
σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, έστω 
και ερασιτεχνικά. Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων είναι ένα από τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος 
και κυρίως για την αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
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ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Απογραφή 2021: 
Ο σκοπός και οι προθεσμίες

ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –  
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Καμία αύξηση
στα δημοτικά τέλη
για το 2022

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της 
Απογραφής 2021, η οποία έως και την 
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου γίνεται ηλε-

κτρονικά. Η αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας είναι και μία από τις καινοτομίες 
της φετινής απογραφής σε σχέση με τις παλαι-
ότερες. Λόγω και της πανδημίας η απογραφή 
σχεδιάστηκε να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο 
και με την ελάχιστη δυνατή φυσική επαφή 
και μόνο για τους ανθρώπους που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και δεν 
έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν από 
το συγγενικό τους περιβάλλον. Όσοι δεν 
προλάβουν ή δεν μπορούν να ολοκληρώ-
σουν την απογραφή τους μέσω του gov.gr, η 
διαδικασία θα γίνει διά ζώσης με προσωπική 
συνέντευξη.

Η διαδικασία της Απογραφής προβλέπει ότι ο 
απογραφέας θα αφήσει σε κάθε νοικοκυριό 
ένα φάκελο με έναν ατομικό κωδικό. Ένας 
εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα λάβει τον 
κωδικό και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
του taxis θα μπορέσει να μπει στο ηλεκτρονι-
κό ερωτηματολόγιο και να συμπληρώσει τα 
χαρακτηριστικά της κατοικίας του, τα δικά του 
και όλων των μελών του νοικοκυριού του. Να 
σημειωθεί ότι τα στοιχεία που ζητούνται δεν 
συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 
Οποιοσδήποτε χρειάζεται βοήθεια μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον απογραφέα του, είτε 
τηλεφωνικά είτε μέσω email.

Μετά τις 26 Νοεμβρίου ο απογραφέας θα δει 
από ποιους κωδικούς που του αντιστοιχούν 
έχουν απαντηθεί τα ερωτηματολόγια. Δεδο-
μένου ότι δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τη διαδικα-
σία, σε όσους δεν έχουν αυτοαπογραφεί, ο 
απογραφέας θα τους επισκεφτεί στο σπίτι για 
την προσωπική συνέντευξη, τηρώντας πάντα 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι φυσικές 
επαφές, προστατεύεται η υγεία των πολιτών 
και εκδίδονται πιο γρήγορα τα αποτελέσματα 
καθώς μέσω της ηλεκτρονικής απογραφής 
καταχωρίζονται απευθείας στο σύστημα.

Σκοπός της Απογραφής πληθυσμού και κατοι-
κιών είναι:

• η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού 
της χώρας, δηλαδή των κατοίκων που 
διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, 
Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική 
Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος 
διαμονής.

• η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της 
χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου 
και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου 

γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών 
στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, 
κατά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και 
η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης 
προς τους δήμους.

• η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των 
κατοικιών, κατά κατηγορία και η συλλογή 
στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρα-
κτηριστικά και τις ανέσεις τους.

• η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και 
τη σύνθεση των νοικοκυριών και των 
πυρηνικών οικογενειών.

• η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, 
κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού 
της χώρας.

• η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την 
μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχό-
μενη μετανάστευση).

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩ

Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι δεν επιθυμούν 
ν’ απογραφούν, είτε γιατί φοβούνται ν’ ανοίξουν 
την πόρτα του σπιτιού τους σε κάποιον που 
δεν γνωρίζουν, είτε για οποιονδήποτε άλλον 
λόγο. Τονίζεται, ωστόσο ότι η Απογραφή είναι 
υποχρεωτική και πως προβλέπεται πρόστιμο, 
το οποίο όμως η ΕΛΣΤΑΤ για την ώρα δεν επι-
θυμεί να επιβάλλει. 

Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανό-
πουλος επισημαίνει ότι «δεν θέλουμε να επι-
βάλλουμε πρόστιμο, αν και προβλέπεται από 
τον νόμο. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και 
ανθρώπινοι». Παράλληλα, ήταν κατηγορημα-
τικός στο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση 
διαρροής προσωπικών  δεδομένων ή άλλων 
στοιχείων που θα προκύψουν από την απο-
γραφή, σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ή 
ιδιωτική επιχείρηση.

Μετά την αισθητή μείωση των δημοτικών 
τελών το έτος 2021, μεσοσταθμικά κατά 10%, 
έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία δεν 

είχε υποβληθεί καμία αύξηση, η διοίκηση του δήμου 
Θέρμης εισηγήθηκε, και έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία 
η πρότασή της από το δημοτικό συμβούλιο, τα ανταπο-
δοτικά τέλη να παραμείνουν σταθερά για το έτος 2022. 
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών 
ακινήτων μειώνονται οι συντελεστές υπολογισμού 
των ανταποδοτικών τελών, ώστε η επιβολή τους να 
γίνεται με δικαιότερο τρόπο. 

“Ο δήμος Θέρμης έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη 
στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά είναι 
και από τους φθηνότερους δήμους στη Θεσσαλονίκη και 
στην Κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα, δε, για τις επιχει-
ρήσεις, είμαστε ο φθηνότερος δήμος κι αυτός είναι ένας 
βασικός λόγος που οι επιχειρηματίες επιλέγουν το δήμο 
μας για να στεγάσουν τις επιχειρήσεις τους”, δηλώνει 
ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Σημειώνει ότι 
επιδίωξη της διοίκησης του δήμου είναι η περαιτέρω 
αναβάθμιση των υπηρεσιών Καθαριότητας κάνοντας 
επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, νέα μηχανήματα αλλά 
και σε ανθρώπινο δυναμικό. “Είμαστε υπερήφανοι για 
τα χαμηλά ανταποδοτικά τέλη και προσπαθούμε καθη-
μερινά να γίνουμε καλύτεροι και ως προς τις υπηρεσίες 
που παρέχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις”, 
τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Επισημαίνει, παράλληλα, 
ότι “οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα και 
στο πετρέλαιο, θα έχουν επιπτώσεις και στο δήμο, στα 
καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, καθώς και στην 
κατανάλωση στο φωτισμό. Έως τώρα η κυβέρνηση 
δεν έχει ανακοινώσει κανένα μέτρο ελάφρυνσης για 
τους δήμους γι’ αυτό και αναζητούμε τρόπος ώστε να 
ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ αυξημένο κόστος”. 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής 
υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφω-
τισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως 
ισχύει από το 2011. Επίσης διατηρούνται οι δύο ειδικοί 
συντελεστές, οι οποίοι θεσπίστηκαν για το 2021, σχετικά 
με τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια, 
κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 1,10 
που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10€/τ.μ. (μείωση 91%) 
για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας οι οποίοι 

δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.  

Παράλληλα, διατηρείται η μείωση η 
οποία θεσπίστηκε από πέρυσι, από 
το 1,10€/τ.μ. στα 0,80€/τ.μ. (μείω-
ση 27,3%) του συντελεστή για τους 
χώρους στους οποίους λειτουργούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και στα 0,60€/τ.μ. (μεί-
ωση 45,5%) για τους χώρους τους 
οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, 
αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί 
σύλλογοι. 

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα 
τα οποία χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις, οι συντελεστές παρα-
μένουν στα ίδια επίπεδα, όπως δια-
μορφώθηκαν για το έτος 2021, μετά 
τις μειώσεις που αποφασίστηκαν 
πέρυσι και παράλληλα, θεσπίζονται 
τέσσερις νέοι ειδικοί συντελεστές με 
σημαντικές μειώσεις που αφορούν 
βοηθητικούς ή μη στεγασμένους 
χώρους επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 
οι συντελεστές έχουν ως εξής: 

• για ακίνητα με εμβαδόν έως 
6.000 τ.μ. ο γενικός συντελεστής 
παραμένει στα 1,95€/τ.μ. (από τα 
2,10€/τ.μ. που ήταν ως το 2020).

• για ακίνητα με εμβαδόν άνω 
των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν 
πάνω από αυτό το όριο, ο συντε-
λεστής παραμένει στο 1€/τ.μ. 
(από 1,26€/τ.μ. που ήταν ως το 
2020). 

• για γεωργοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις έως 6.000 τ.μ. 
(για το εμβαδόν άνω των 1.000 
τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογί-
ζεται το 30% της επιφάνειας) 
ο συντελεστής ορίζεται στα 
0,20€/τ.μ. Για το εμβαδόν άνω 
των 6.000 τ.μ. μειώνεται στα 
0,10€/τ.μ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 90%

Παρουσιάζοντας τους νέους συντε-
λεστές για τα ανταποδοτικά τέλη ο 
αντιδήμαρχος Οικονομικών Απόστο-
λος Τσολάκης εξηγεί ότι για το έτος 
2022 θεσπίζονται τέσσερις μειωμένοι 
ειδικοί συντελεστές για στεγασμένα 
ακίνητα οι οποίοι φέρουν σημαντι-
κές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα: 

• για βοηθητικούς χώρους εντός 
του κύριου όγκου της επαγ-
γελματικής στέγης (υπόγεια, 
κλειστοί χώροι στάθμευσης, 
αποθηκευτικοί χώροι) ο συντε-
λεστής μειώνεται κατά 56%, από 
1,95€/τ.μ. Στα 0,80€/τ.μ. 

• για βοηθητικούς στεγασμέ-
νους χώρους εκτός του κύρι-
ου όγκου της επαγγελματικής 
στέγης ο συντελεστής μειώνεται 
κατά 74%, από το 1,95€/τ.μ. στο 
0,50€/τ.μ. 

• για ασφαλτοστρωμένο ελεύ-
θερο περιβάλλοντα χώρο της 
επαγγελματικής στέγης ο συντε-
λεστής μειώνεται κατά 79%, από 
0,96€/τ.μ. στα 0,20€/τ.μ.

• τέλος, για αντλιοστάσια γεωρ-
γοκτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων ο συντελεστής μειώνεται 
κατά περίπου 90%, στα 0,20€/τ.μ. 
από 1,95€/τ.μ. έως 2,10€/τ.μ. που 
ισχύει σήμερα. 

 
Όσον αφορά τα μη στεγασμένα ακίνη-
τα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις, οι συντελεστές παρα-
μένουν ως έχουν και συγκεκριμένα: 

• για ακίνητα με εμβαδόν έως 
6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω 
των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. 
υπολογίζεται το 40% της επιφά-
νειας) ο συντελεστής ορίζεται 
στα 0,96€/τ.μ. Για το εμβαδόν 
άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής 
παραμένει στο 0,25€/τ.μ..

• για αγροτεμάχια με φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα, καθώς και για 
γεωργοκτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις επιφάνειας έως 6.000 
τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 
1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπο-
λογίζεται το 30% της επιφάνειας) 
ο συντελεστής παραμένει στα 
0,10€/τ.μ.

• για αγροτεμάχια με φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα, επιφάνει-
ας άνω των 6.000 τ.μ. και για 
το εμβαδόν πάνω από αυτό το 
όριο, ο συντελεστής διατηρεί-
ται στα 0,03€/τ.μ., ενώ για τις 
γεωργοκτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις ανάλογων εμβαδών στο 
0,02€/τ.μ.

• για εργοτάξια κτιριακών έργων 
και μόνον για το εμβαδόν της 
επιτρεπόμενης κάλυψης ο συντε-
λεστής διατηρείται στα 0,96€/τ.μ.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών σημεί-
ωσε ότι η διοίκηση του δήμου προ-
χώρησε σε κάποιες διαφοροποιήσεις 
στους συντελεστές προκειμένου να 
μειώσει το βάρος κάποιων επιχειρή-
σεων, αλλά και να κάνε δικαιότερες τις 
χρεώσεις. Ανέφερε ως παράδειγμα 
τη διαφοροποίηση μεταξύ «στεγα-
σμένων» και «μη στεγασμένων» 
ακινήτων “Η φύση της δραστηριό-
τητας των μη στεγασμένων ακινή-
των είναι κατά κανόνα τέτοια που 
δεν επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο 

τις υπηρεσίες του δήμου, όπως οι 
στεγασμένες, δηλαδή ο όγκος των 
απορριμμάτων που δημιουργούνται 
από τα στεγασμένα ακίνητα είναι 
πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που 
παράγεται από τα μη στεγασμένα”. 

Όπως και τη διαφοροποίηση σχετικά 
με τους βοηθητικούς χώρους. “Οι 
βοηθητικοί χώροι δεν παράγουν όγκο 
απορριμμάτων ίδιου μεγέθους με τις 
κύριες χρήσεις με το ίδιο εμβαδόν”.

Αλλά και για τη διαφοροποίηση για 
ειδικές χρήσεις (εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, σύλλογοι, σωματεία κ.λπ.) Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ΝΠΔΔ είναι μη κερδο-
σκοπικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
με δραστηριότητες πρωτίστως κοινής 
ωφέλειας. “Οι σύλλογοι, τα σωματεία 
και οι συνεταιρισμοί, κατά κανόνα, και 
πάντα σύμφωνα με το καταστατικό 
τους, έχουν κοινωφελή σκοπό και 
δραστηριότητες”. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο κ. Τσολάκης παρουσιάζει κάποια 
παραδείγματα σχετικά με τις μειώσεις 
που επιφέρει σε επιχειρήσεις η θέσπι-
ση των νέων ειδικών συντελεστών. 
Συγκεκριμένα: 

• Επαγγελματική στέγη εμβαδού 
400 τ.μ., με 300 τ.μ. κύριο χώρο 
επαγγελματικής δραστηριότητας 
και 100 τ.μ. βοηθητικό χώρο, 
με τα ισχύοντα για το 2021 τα 
δημοτικά τέλη ανέρχονται σε 
780 ευρώ, ενώ για το 2022 μει-
ώνονται στα 670 (διαφορά 110 
ευρώ, ποσοστό 14,1%). 

• Επαγγελματική στέγη εμβαδού 
750 τ.μ., με 500 τ.μ. κύριο χώρο 
επαγγελματικής δραστηριότητας 
και 250 τ.μ. βοηθητικό χώρο (υπό-
γειο), με τα ισχύοντα για το 2021 
τα δημοτικά τέλη ανέρχονται σε 
1.462,50 ευρώ, ενώ για το 2022 
μειώνονται στα 1.190 (διαφορά 
272,50 ευρώ, ποσοστό 18,63%). 

• Επαγγελματική στέγη εμβα-
δού 4000 τ.μ., με 2000 τ.μ. κύριο 
χώρο επαγγελματικής δραστη-
ριότητας, 1000 τ.μ. υπόγειο βοη-

θητικό χώρο και 1.000 τ.μ. βοη-
θητικό χώρο εκτός του κύριου 
όγκου της επαγγελματικής στέ-
γης, με τα ισχύοντα για το 2021 
τα δημοτικά τέλη ανέρχονται 
σε 7.800 ευρώ, ενώ για το 2022 
μειώνονται στα 5.250 (διαφορά 
2.550 ευρώ, ποσοστό 32,69%). 

• Επαγγελματική στέγη εμβαδού 
300 τ.μ., σε μη στεγασμένο χώρο 
εμβαδού 1000 τ.μ., με τα ισχύο-
ντα για το 2021 τα δημοτικά τέλη 
ανέρχονται σε 1.545 ευρώ, ενώ 
για το 2022 μειώνονται στα 785 
(διαφορά 760 ευρώ, ποσοστό 
49,19%). 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50%

Σημειώνεται ότι προβλέπεται έκπτω-
ση 50% ως προς τα δημοτικά τέλη 
για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών: 

α. Δικαιούχοι του προγράμματος 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, 
που επωφελούνται προνοιακών 
επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο 
εισόδημα έως 30.000 ευρώ, επαυξα-
νόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον 
προστατευόμενο τέκνο, εφόσον του-
λάχιστον τέσσερα τέκνα συνεχίζουν 
να είναι προστατευόμενα μέλη.

δ. Επίσης, από το 2021, στις ομάδες 
οι οποίες δικαιούνται έκπτωσης 50% 
περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες 
οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 
15.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία 
παιδιά συνεχίζουν να είναι προστα-
τευόμενα μέλη.     

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο απο-
φάσισε την αποστολή στον ΔΕΔΔΗΕ 
των συντελεστών: 

• για ακίνητα που χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για κατοικία 
και για κοινωφελείς, μη κερδο-
σκοπικούς και φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 1,10€/τ.μ.

• για ακίνητα που χρησιμοποιού-
νται για άλλη χρήση 1,95€/τ.μ.
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ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ

Έγιναν τα Θυρανοίξια 
του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα 
στην Περιστερά

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία 
στη Βόρεια Ελλάδα

Παρόντες ήταν ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι 
βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, 
Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σωκρά-
της Φάμελος, Θεοδώρα Αυγέρη και 
Κωνσταντίνος Χήτας, η αντιπερι-
φερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου, ο δήμαρχος Αριστοτέλη 
Στυλιανός Βαλιάνος, οι αντιδήμαρχοι 
Βασίλης Μουστάκας, Απόστολος 
Τσολάκης, Στέλιος Αποστόλου και 
Χρήστος Κομπόγιαννος, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Νίκος Τζόλλας, 
η πρόεδρος της σχολικής επιτροπής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημο-
τική Σύμβουλος Ευαγγελία Κούτρη, ο 
πρόεδρος της κοινότητας Περιστεράς 
Δημήτρης Ντισλής, ο αντιπρόεδρος 
του ΝΠΔΔ, υπεύθυνος για θέματα 
ΚΑΠΗ Γιώργος Αγγέλου,  δημοτικού 
σύμβουλοι και πρόεδροι, καθώς και 
αρκετοί κοινοτικοί σύμβουλοι. Επίσης 
«παρών» ήταν και ο διοικητής του 
Α.Τ. Θέρμης, Αστυνόμος Α’ Οδυσσέας 
Σαληκυριάκης.  

Τα ιερά Αναλόγια τίμησαν οι μουσι-
κολογιώτατοι Πάρης Γκούνας, πρω-
τοψάλτης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου 40 Εκκλησιών Θεσσα-
λονίκης, Ανδρέας Δερβίσης του Ι.Ν. 
Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων 
και Χρήστος Μπαρτζόπουλος του 
Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πεύκων και 
φυσικά ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ναού 
Γεώργιος Κουτσιλάς. 

Μετά την τελετή των Θυρανοιξίων 
ακολούθησε ο Εσπερινός της Κυρια-
κής, στο πέρας του οποίου ο σεβασμι-
ώτατος μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, 

πλαισιούμενος από πλειάδα κληρι-
κών, τόσο της Ιεράς Μητρόπολεώς 
του, όσο και άλλων Ι. Μητροπόλεων, 
απηύθυνε άκρως συγκινημένος και 
γεμάτος χαρά λόγο ευχαριστίας και 
ευγνωμοσύνης, γιατί τον αξίωσε 
ο Θεός να φέρει εις πέρας το μέγα 
αυτό έργο, συμπαραστατούμενος 
από τους συνεργάτες του και κυρίως 
τον γενικό αρχιερατικό Επίτροπο π. 
Δωρόθεο Ζέρβα, τον αρχιμανδρίτη 
π. Ευθύμιο Μαρμαλίδη, τον εφημέριο 
της Ενορίας π. Γεώργιο Τσιπλακίδη, το 
εκκλησιαστικό περί αυτόν συμβούλιο 
και τον φιλότιμο λαό της Περιστεράς. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των θρησκευ-
τικών εκδηλώσεων τηρήθηκαν με 
ευλάβεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας από την πανδημία του 
κορωνοϊού. Προς την κατεύθυνση 
αυτή υπήρξε, μάλιστα και προσωπική 
παραίνεση του ίδιου του μητροπολίτη 
κ. Θεόκλητου. 

Ο πεντάτρουλλος και μεγάλης αρχαι-
ολογικής σημασίας Ιερός Ναός είναι 
κτίσμα του 9ου αι. μ.Χ. και κτήτοράς 
του είναι ο Όσιος Ευθύμιος ο εν Περι-
στεραίς, Μέγας Ασκητής του 9ου αι. 
μ.Χ. Ο σεπτός αυτός ναός αναπα-
λαιώθηκε με χρηματοδότηση του 
ΕΣΠΑ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και την 
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, εκλεκτή 
αρχαιολόγο Μαρία Τσιάπαλη και τους 
έμπειρους συνεργάτες της. 

Το κόστος της αναπαλαίωσης έφτα-
σε στο ύψος των 530.000 ευρώ και 
προς τούτο συναίνεσε η υπουργός 
Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη. 

Ο λειτουργικός εξοπλισμός του ανα-

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του, ο ναός χαρακτηρίστηκε το 1961 ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο, και έκτοτε αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτε-
ρης φροντίδας και μέριμνας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Εκτεταμένης 
κλίμακας εργασίες στερέωσης και αποκατάστασής του διενεργήθηκαν την 
περίοδο 1981-1983, με στόχο την θεραπεία των ζημιών που υπέστη από 
τον σεισμό του 1978. Στην ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές 
εργασίες, καθώς και εργασίες αποκάλυψης και στερέωσης του τοιχογρα-
φικού διακόσμου του.

Την περίοδο 2018–2020, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού 
προγράμματος (ΕΣΠΑ), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονί-
κης, προέβη σε εκτεταμένης κλίμακας επεμβάσεις, μέσω των οποίων επε-
τεύχθη η στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση του μνημείου. Επίσης, 
διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα, η οποία συνέβαλε στην αποσαφήνιση 
των αρχιτεκτονικών τύπων των παλαιότερων φάσεων, καθώς και στην 
χρονολόγηση του ιστάμενου κτίσματος. Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν τα 
κατάλοιπα μίας παλαιοχριστιανικής δρομικής βασιλικής του 4ου –  5ου αι., 
πάνω στην οποία θεμελιώθηκε το 870/1 το καθολικό της μονής του Οσίου 
Ευθυμίου, στον τύπο του ελεύθερου τετράκογχου ναού, χωρίς τριμερές 
ιερό. Η ανέγερση του ιστάμενου μνημείου αποδίδεται στον 16ο αι., ενώ 
μεταγενέστερη προσθήκη που ανάγεται στα 1915, αποτελεί ο νάρθηκας, 
ο οποίος κτίστηκε μετά από καταστροφή της δυτικής κόγχης.

Εργασίες συντήρησης οι οποίες διενεργήθηκαν στο εσωτερικό του μνημείου, 
αποκάλυψαν ότι ο ζωγραφικός διάκοσμος που διατηρείται αποσπασματικά 
σε αυτό, ανάγεται στο δεύτερο μισό του 19ου αι. 

Πολλοί ήταν οι πιστοί οι οποίοι παρακολούθησαν τα Θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα. 

Η βορειοανατολική πλευρά του ναού μετά τις εργασίες στερέωσης.

Η βόρεια πλευρά του ναού μετά τις εργασίες στερέωσης.

Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από το τύμπανο του κεντρικού τρούλου του ναού: Οι Απόστολοι 
Πέτρος και Παύλος ανακρατούν το ομοίωμα της εκκλησίας.

Παρόντες εκπρόσωποι του κοινοβουλίου, της περιφέρειας και του δήμου.

Στην τελετή χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και 
Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

καινισθέντος ναού έγινε με δαπάνες του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους 
Αθανάσιου Μαρτίνου και πλησίασε τα 250.000 ευρώ.

Σημαντική ήταν η στήριξη στη μεγάλη προσπάθεια αναπαλαίωσης του ναού 
από το δήμο Θέρμης και προσωπικά τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 
καθώς με δαπάνες του δήμου αναπαλαιώθηκε το κωδωνοστάσιο του ναού, 
ενώ συνέβαλε με την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να ανεγερθεί στον περίβολο 
του Ιερού Ναού Κηροστάσιο. 

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη έγιναν το απόγευμα 
του Σαββάτου, 6 Νοεμβρίου 2021, τα Θυρανοίξια του αναπα-
λαιωμένου ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Περιστε-

ράς, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. 
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων και 
την υποδοχή της αργυράς Λάρνακας των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, 

την οποία πρόσφερε ο κ. Ιωάννης Μπούρμπουλας. 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία 
της Περιστεράς, στον ορεινό όγκο του Χορτιάτη. Πρόκειται για 
ένα από τα πλέον σημαντικά από αρχαιολογική και αρχιτεκτο-

νική άποψη μνημεία του βορειοελλαδικού χώρου. Ο ναός αποτελεί το 
καθολικό της βυζαντινής Μονής των Περιστερών, η οποία ιδρύθηκε στο 
δεύτερο μισό του 9ου αι. μ.Χ. από τον Όσιο Ευθύμιο τον Νέο, στη θέση 
του ερειπωμένου τεμένους του Απόστολου Ανδρέα. Στην ιστάμενη μορφή 
του ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του τετράκογχου σταυρικού 
πεντάτρουλου ναού, με τριμερή διάρθρωση του ιερού βήματος. 

Των Μ. Τσιάπαλη, Α. Τοκμακίδου*

 

Πρόκειται για τον παλαιότερο 

«με συνεχή λειτουγία»  

ενοριακό ναό στην Ελλάδα

* Η Μ. Τσιάπαλης είναι αρχαιολόγος, προϊσταμένη της ΕΦΑΠΕΘ και η Α. Τοκμα-
νίδου είναι αρχαιολόγος στην ΕΦΑΠΕΘ.

* Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της ΕΦΑΠΕΘ.
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ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 

Καταστροφές από την υπερχείλιση
του Ανθεμούντα τον Οκτώβριο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 
περιοχές του δήμου Θέρμης οι οποίες επλήγησαν από τις ισχυρές βροχο-
πτώσεις που σημειώθηκαν κατά την κακοκαιρία «Μπάλλος», το διήμερο 
14 και 15 Οκτωβρίου 2021. Την επομένη, κιόλας, της κακοκαιρίας, στις 16 
Οκτωβρίου, ο δήμος Θέρμης υπέβαλλε αίτημα προς την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας για κήρυξη των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες 
και η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το 
αίτημα υποβλήθηκε μέσω επιστολής του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου και αφορούσε τις κοινότητες Βασιλικών, Σουρωτής, Αγίας 
Παρασκευής και Λιβαδίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών και Θέρμης, 
Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης. 
Το αίτημα του δήμου στοιχειοθετήθηκε λεπτομερώς στη συνημμένη 
Έκθεση Αυτοψίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του 
δήμου Θέρμης, στην οποία έγινε λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης 
που δημιουργήθηκε, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14 και 15 
Οκτωβρίου 2021. 

Το αίτημα του δήμου Θέρμης έγινε αποδεκτό και η σχετική απόφαση 
υπογράφηκε στις 18 Οκτωβρίου από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με την απόφαση, σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι Κοινότητες 
Βασιλικών, Σουρωτής και Λιβαδίου, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, 
του δήμου Θέρμης, για διάστημα έξι μηνών, έως και τις 14 Απριλίου 2022. 

Οι υπόλοιπες Κοινότητες οι οποίες επίσης επλήγησαν, και συγκεκριμένα, 
οι Κοινότητες Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου και Ταγαράδων, της 
Δημοτικής Ενότητας Θέρμης καθώς και η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, 
της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, δεν περιελήφθησαν στην απόφαση 
καθώς αυτές βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας με προηγούμενη ανάλογη απόφαση η οποία είχε ληφθεί μετά 
τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 20ης Μαΐου 2020. 

Όσοι επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 
μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις προκειμένου να αποζημιωθούν. Οι αιτή-
σεις, είτε αφορούν κατοικίες είτε επιχειρήσεις, κατατίθενται ηλεκτρονικά 
στο info@thermi.gov.gr ή στο δημαρχείο Θέρμης, στο πρωτόκολλο του 
δήμου ή και στις κατά τόπους Κοινότητες. Τα αιτήματα τα οποία αφορούν 
ζημίες σε κατοικίες εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής 
ζημιών η οποία συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό από το δήμο Θέρμης.
Τα αιτήματα που αφορούν επιχειρήσεις αποστέλλονται στην αρμόδια 
επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (οι αιτήσεις μπορούν 
να είναι χειρόγραφες). 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΟΙ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αποζημιώσεις για τις ζημιές 
από τον “Μπάλλο” 

Πλημμυρισμένη έκταση στην περιοχή Φαρμακέικα. 

Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν 
κατά μήκος του ποταμού Ανθεμού-
ντα ο οποίος διασχίζει περιοχές 
του δήμου Θέρμης ανέδειξαν οι 
ισχυρές καταιγίδες που σημειώθη-
καν στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Σε 
πολλά σημεία της διαδρομής του 
ο ποταμός υπερχείλησε, με αποκο-
ρύφωμα το πλημμυρικό φαινόμενο 
το οποίο προκλήθηκε το βράδυ 
της 15ης Οκτωβρίου, στο ύψος της 
επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – 
Νέας Μηχανιώνας. Εξ αιτίας των 
φερτών υλικών τα οποία μετέφερε 
το ποτάμι, ακόμη και από τη Χαλ-
κιδική, υπήρξε υπερχείλιση στη 
γέφυρα που βρίσκεται λίγο πριν 
από το αεροδρόμιο, στο ύψος της 
Intersalonica, με αποτέλεσμα να 
κλείσει ο δρόμος για αρκετές ώρες. 
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα 
συνεργεία του δήμου Θέρμης υπό 
τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδό-
πουλο και τους αντιδημάρχους Κων-
σταντίνο Κουγιουμτζίδη και Βασίλη 
Μουστάκα, καθώς και συνεργεία της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
στην οποία ανήκει και η αρμοδιότητα 
για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Εξ 
αιτίας του προβλήματος που δημι-
ουργήθηκε σε εκείνο το σημείο, 
προκλήθηκαν πλημμύρες και στις 
γύρω περιοχές, κυρίως στα Φαρμα-
κέικα του Νέου Ρυσίου. Χρειάστηκε, 
μάλιστα, παρέμβαση της Πολιτικής 
Προστασίας του δήμου Θέρμης 
προκειμένου να απεγκλωβιστούν 
άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί 
σε βιοτεχνία της περιοχής. 

Την επομένη της σφοδρής νεροπο-
ντής, στις 16 Οκτωβρίου, ο δήμος 
Θέρμης υπέβαλλε αίτημα για κήρυξη 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας των περιοχών 
του δήμου οι οποίες επλήγησαν. Το 
αίτημα υποβλήθηκε μέσω επιστολής 
του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου και αφορούσε τις 
κοινότητες Βασιλικών, Σουρωτής, 
Αγίας Παρασκευής και Λιβαδίου της 
Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών και 
Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και 
Ταγαράδων της Δημοτικής Ενότητας 
Θέρμης. 

Οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν 
περιγράφονται λεπτομερώς στην 
Έκθεση Αυτοψίας του Αυτοτελούς 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα:

Α. Κοινότητες Βασιλικών, Σουρωτής και Αγίας 
Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών 
και Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου και 
Ταγαράδων Δημοτικής Ενότητας Θέρμης
Τα προβλήματα εμφανίζονται στις περιοχές εκατέρωθεν 
του ποταμού Ανθεμούντα, σε όλο το μήκος του, από την 
Κοινότητα Βασιλικών μέχρι την Κοινότητα Νέου Ρυσί-
ου, και ενδιαμέσως στις Κοινότητες Σουρωτής, Αγίας 
Παρασκευής, Νέας Ραιδεστού, Θέρμης και Ταγαράδων 
και αφορούν σε υπερχείλιση του ποταμού, μεταφορές 
μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών εντός των ρεμάτων 
και στις παραρεμάτιες περιοχές. Συγκεκριμένα:

Θέση α: Γέφυρα INTERSALONICA – Φαρμακέικα

Στην περιοχή αυτή εμφανίστηκαν πλημμυρικά φαινό-
μενα λόγω υπερχείλισης του Ανθεμούντα και ζημίες 
σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στις 
επισυναπτόμενες φωτογραφίες, οι ποσότητες του νερού 
ήταν πολύ μεγάλες, μεταφέρθηκαν μεγάλες ποσότητες 
φερτών υλικών, οι οποίες σταμάτησαν στη γέφυρα του 
Ανθεμούντα, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Ν. 
Μηχανιώνας, παρεμποδίζοντας τη ροή των υδάτων προς 
τη θάλασσα. Επιπλέον, πλημμύρισαν και παρακείμενες 
αγροτικές οδοί και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Τέλος, 
παρατηρήθηκαν προβλήματα στην επικάλυψη των πρα-
νών του ρέματος. Απαιτείται καθαρισμός της κοίτης του 
ρέματος και των αγροτικών οδών προς αποκατάσταση 
της πληγείσας περιοχής.

Θέση β: Από ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών 
ως 8η οδό Ταγαράδων

Στην περιοχή αυτή εμφανίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα 
λόγω υπερχείλισης του Ανθεμούντα και της μεταφοράς 
μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών. Συγκεκριμένα, 
πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις, αγροτικές οδοί και 
διακόπηκε η κυκλοφορία της 8ης οδού στη θέση της 
ιρλανδικής διάβασης. 

Θέση γ: 12η οδός Ταγαράδων 
(Νέα Ραιδεστός – Ταγαράδες)

Στη θέση της γέφυρας του Ανθεμούντα υπάρχει υπερ-
χείλιση του ποταμού και πλημμύρες στις παρόχθιες 
αγροτικές περιοχές και σε ποιμνιοστάσιο. 

Θέση δ: Νέα Ραιδεστός – Αγία Παρασκευή

Υπάρχει υπερχείλιση του Ανθεμούντα και πλημμύρες 
στις παρόχθιες αγροτικές περιοχές και σε ποιμνιοστάσιο. 

Θέση ε: Αγία Παρασκευή

Υπερχείλιση του ποταμού και πλημμύρες στη γειτνιά-
ζουσα περιοχή του. 

Θέση στ: Συμβολή ρέματος Λακκιάς 
στον Ανθεμούντα

Στη θέση αυτή υπάρχει υπερχείλιση του ρέματος και 
μικρής κλίμακας πτώση πρανών.

Θέση ζ: Παλαιά Σφαγεία Βασιλικών

Υπάρχει υπερχείλιση του ιρλανδικού ρείθρου, εναπόθεση 
μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών και διακοπή της 
κυκλοφορίας στην οδό εισόδου στον οικισμό Βασιλικών. 
Το συνολικό μήκος του ποταμού Ανθεμούντα χρήζει 
καθαρισμού από φερτά υλικά και αποκατάσταση πρανών.

Β. Κοινότητα Λιβαδίου
Στην οδό Βασιλικών – Λιβαδίου, 
από το φράγμα Βασιλικών μέχρι 
την είσοδο του οικισμού Λιβαδίου 
παρατηρήθηκαν σε διάφορες θέσεις 
καταπτώσεις πρανών (βράχων) και 
διακοπή της κυκλοφορίας της οδού, 
που απαιτεί άμεση αποκατάσταση. 
Επιπλέον, απαιτείται καθαρισμός 
του ρέματος του οικισμού Λιβαδίου.

Όπως επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος 
«ο δήμος Θέρμης, με το δήμαρχο, 
τους αρμόδιους αντιδημάρχους, 
τα στελέχη και τους εργαζόμενους 
της διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας, τους εθελοντές, καθώς και 
με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα, 
ήταν επί ποδός καθ’ όλη τη διάρκεια 
των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων προκειμένου να αποτρέψει στο 
μέτρο του δυνατού, δυσάρεστες 
καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό κάνα-
με διαρκείς παρεμβάσεις στα σημεία 
όπου παρουσιάστηκαν πλημμυρικά 
φαινόμενα, για να προστατέψουμε 
πρωτίστως ανθρώπινες ζωές, αλλά 
και τις περιουσίες. Σχεδόν όλες οι 
ζημίες προκλήθηκαν από την υπερ-
χείλιση του ποταμού Ανθεμούντα εξ 
αιτίας των φερτών υλικών τα οποία 
κατέβασε από τη Χαλκιδική. Αμέσως 
μετά το πέρας των φαινομένων ο 
δήμος προχώρησε σε λεπτομερή 
καταγραφή των ζημιών σε αγροτι-
κούς δρόμους, αγροτικές εκτάσεις, 
ιδιωτικές περιουσίες, καθώς και σε 
δημοτικές εγκαταστάσεις, συνέταξε 
έκθεση αυτοψίας την οποία υπέβαλ-
λε προς την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, με αίτημα να κηρυχθούν 
οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας. Η Πολιτεία έχει χρέος να 
συνδράμει ώστε να αποκατασταθούν 
τάχιστα οι ζημίες. Παράλληλα, θα 
πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να 
γίνουν τα απαραίτητα και επείγοντα 

έργα κατά μήκος του Ανθεμούντα, 
τα οποία έχουμε επισημάνει εδώ και 
τουλάχιστον μία πενταετία, ώστε να 
αποφύγουμε ανάλογες ή και ακόμη 
χειρότερες καταστάσεις στο μέλλον”. 
Ο δήμαρχος Θέρμης ευχαρίστησε, 
παράλληλα, όλους όσους συνέβαλαν 
στη δύσκολη προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων 
καταστάσεων και πρωτίστως τους 
εθελοντές που είναι διαρκώς δίπλα 
στο δήμο κάθε φορά που υπάρχει 
ανάγκη.

Αναφερόμενος στα έργα που πρέπει 
να γίνουν ώστε να μην επαναληφθούν 
ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα ο 
δήμαρχος Θέρμης εξήγησε πως “ο 
χείμαρρος Ανθεμούντας που ξεκινάει 
από τα ορεινά της Χαλκιδικής έχει 
μεγάλες κλήσεις, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει τόσο μεγάλος κίν-
δυνος προς τα μέρη που διασχίζει 
από εκείνη την πλευρά. Όμως, όσο 
φτάνει προς τη θάλασσα η κλίση που 
έχει είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα 
από τα Βασιλικά και μετά να δημι-
ουργείται τεράστιο πρόβλημα. Θα 
πρέπει να γίνει μελέτη από την περι-
οχή της Σουρωτής μέχρι την εκβολή 
του, που φτάνει στην θάλασσα. Η 
μελέτη θα υποδείξει τα βήματα που 
χρειάζεται να γίνουν.  Εκβάθυνση 
θεωρητικά δεν μπορεί να γίνει, άρα 
πρέπει να σηκώσουν αναχώματα 
και να το «ντύσουν» όλο με πέτρες. 
Παράλληλα, πρέπει να ξαναγίνουν 
δύο γέφυρες σε σημεία που περνάει 
ο Ανθεμούντας, στο δρόμο προς τη 
Ν. Μηχανιώνα και πιο κάτω προς το 
αεροδρόμιο. Αυτή είναι μία πρώτη, 
δική μου, προσέγγιση. Ωστόσο θα 
γίνει κανονική μελέτη από ειδικούς, 
γιατί σε περίπτωση νέας υπερχείλισης 
κινδυνεύει το αεροδρόμιο Μακεδονία 
κι αυτό θα είναι εθνικό ζήτημα, δεν 
είναι θέμα της πόλης

Ο δήμαρχος Θέρμης στη γέφυρα του Ανθεμούντα πλησίον της Intersalonica.

Τα φερτά υλικά στη γέφυρα του Ανθεμούντα πλησίον της Intersalonica.

Υπερχείλιση του Ανθεμούντα στην ιρλανδική διάβαση στα παλαιά σφαγεία Βασιλικών. 

Η υπεχείλιση του Ανθεμούντα προκάλεσε ζημίες σε βιοτεχνία. 

Η υπεχείλιση του Ανθεμούντα προκάλεσε ζημίες σε βιοτεχνία. 
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ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 

Mετάβαση του δήμου 
Θέρμης προς την 
κλιματική ουδετερότητα

Το πράσινο φως για την εκπόνηση ενός βιώσιμου 
επενδυτικού σχεδίου με στόχο την «Ολοκληρωμέ-
νη ενεργειακή μετάβαση του δήμου Θέρμης προς 
την κλιματική ουδετερότητα» άναψε η αρμόδια 
Επιτροπή η οποία εξέτασε σχετική αίτηση του 
δήμου. Ειδικότερα, ο δήμος Θέρμης στο πλαίσιο 
της 2ης Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβου-
λίας European City Facility (EUCF)/Ευρωπαϊκή 
Επενδυτική Διευκόλυνση Πόλεων του Προγράμ-
ματος Horizon 2020 (Μέτρο Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, πράσινη ενέργεια, βιώσιμη ανάπτυξη), 
κατέθεσε αίτημα για την επιχορήγησή του με το 
ποσό των 60.000€. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της 
εν λόγω Πρωτοβουλίας έκανε αποδεκτό το αίτημα 
του δήμου Θέρμης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για 
την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, καθώς 
και άλλων ενεργειών ωρίμανσης με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός βιώσιμου επενδυτικού σχεδίου 
στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και της ενερ-
γειακής αναβάθμισης. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών ελέγχων από την αρμόδια Επιτροπή του 
Προγάμματος ο δήμος Θέρμης ανακηρύχθηκε ως 
Δικαιούχος. Μάλιστα είναι ο πρώτος δήμος στην 
Ελλάδα του οποίου το σχέδιο εγκρίθηκε και με 
πολύ υψηλή βαθμολογία. 

Το επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση 
οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών οι οποίες 
προωθούν την ανακαίνιση κτιρίων και τη βιώσιμη 
κινητικότητα. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν επεν-
δύσεις για δημόσια κτίρια (γραφεία και σχολεία), 
γραφεία επιχειρήσεων και κτίρια κατοικίας που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2000. Ο συνδυασμός 
των παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει τη μόνωση του 
κελύφους, την  εγκατάσταση αντλιών θερμότητας 
για την κάλυψη της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης, 
την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ενεργει-
ακά αποδοτικών και την παραγωγή ανανεώσιμης 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση. 
Επιπλέον, στόχος του σχεδίου είναι να προσεκλύ-
σει επενδύσεις για να εγκατασταθούν ηλεκτρικοί 
φορτιστές (50 μονάδες) που θα ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων (20 ελαφρά και 
20 βαρέα δημοτικά οχήματα και 1.000 επιβατικά 
οχήματα). 

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου θα πραγμα-
τοποιηθούν απλουστευμένοι ενεργειακοί έλεγχοι 
και μελέτες βιωσιμότητας σε δημοτικά κτίρια και 
στόλους οχημάτων αντίστοιχα για τον προσδι-
ορισμό των πλέον αποδοτικών από οικονομική 
άποψη τεχνολογιών. Τα ευρήματα θα χρησιμο-
ποιηθούν για την αξιολόγηση της οικονομικής 
και κοινωνικής αποτελεσματικότητας των επεν-
δύσεων μέσω αναλύσεων κόστους-οφέλους. 
Επιπλέον, θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια για τον 
σχεδιασμό των επιθυμητών νομικών ρυθμίσεων 
των ΣΔΙΤ και τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, 
θα μελετηθεί η δημιουργία one-stop-shop για 
την ενεργειακή μετάβαση, το οποίο θα παρέχει 
τεχνική καθοδήγηση στους εμπλεκόμενους φορείς 
σε θέματα όπως οι τεχνολογίες μηδενικών και 
σχεδόν μηδενικών εκπομπών στα κτίρια και την 
κινητικότητα, καθώς και ειδικές δραστηριότητες 
διάδοσης και ευαισθητοποίησης για την κοινοποί-
ηση των θετικών αποτελεσμάτων σε όλους τους 
καταναλωτές. Οι αναμενόμενες ωφέλειες από την 
μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 51,9 GWh/έτος 
και η αντίστοιχη μείωση CO2 κατά 19.124  tn/έτος.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 

Ξεκίνησε η κατασκευή 
του αποχετευτικού 
δικτύου στην περιοχή 
Επέκτασης Θέρμης

Αιμοδοσία του Κοινωνικού 
Φαρμακείου του δήμου 
Θέρμης

Πλήθος πολιτών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του 
Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Θέρμης και έλαβε 
μέρος στην αιμοδοσία η οποία πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ Θέρμης. Στην αιμοδοσία 
προσήλθαν περισσότερα από πενήντα άτομα και 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 33 φιάλες αίματος. Στην 
εθελοντική δράση προσφοράς αίματος παρέστησαν 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος 
Τιτέλης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, 
ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινω-
νικού Φαρμακείου Φανή Χατζηδημητρίου, καθώς 
επίσης ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Γιώργος Αγγέλου 
και ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας Βιολιτζής. 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης με την 
ολοκλήρωση της εθελοντικής αιμοδοσίας εξέφρασε 
θερμές ευχαριστίες στο νοσηλευτικό και ιατρικό προ-
σωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου 
Αγίου Παύλου για την πολύτιμη αρωγή τους.

O δήμος Θέρμης είναι ενταγμένος στο 
“Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαί-
νουν” της UNESCO (Global Network of 

Learning Cities) από το 2017. Πρόκειται για ένα 
διεθνές πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πρωτο-
βουλία του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της 
UNESCO, που εδρεύει στο Αμβούργο. Το δίκτυο 
αυτό, στοχεύει στην υποστήριξη και κινητοποί-
ηση των διαδικασιών και των πρακτικών δια 
Βίου Μάθησης, σε επίπεδο δήμων και τοπικών 
κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Παρότι υπεύθυνες 
για τη δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικών, 
που στοχεύουν σε Κοινωνίες που Μαθαίνουν είναι 
οι εθνικές κυβερνήσεις, απαιτείται η δέσμευση 
και σε τοπικό επίπεδο, για να μπορέσουν να 
επιτευχθούν μακροπρόθεσμες αλλαγές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Θέρμης, μέσω της 
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, εκπροσωπούμενης από την κοινωνική 

λειτουργό-συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας 
Μαρία Μορφίδου, συμμετείχε διαδικτυακά στο 
5o Παγκόσμιο Συνέδριο των πόλεων που μαθαί-
νουν, το οποίο διεξήχθη 27 με 29 Οκτωβρίου, 
στην πόλη Γεόλ Σαν της Ν. Κορέας. 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τριημέρου, 
έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης, τα οποία συστηματικά σχεδίασαν 
και εφάρμοσαν ορισμένες πόλεις-μέλη του 
δικτύου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
προγραμμάτων, σε πολλές περιπτώσεις έγινε 
κατόπιν στενής συνεργασίας, σε ομάδες δύο ή 
τριών πόλεων-μελών του δικτύου. Στο συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε επίσης, απονομή βραβείων σε 
δέκα πόλεις-μέλη, οι οποίες με τα προγράμματα 
δια βίου μάθησης που ανέπτυξαν στην τοπική 
κοινωνία, παρήγαγαν εκπαιδευτικά οφέλη σε 
διάφορους τομείς: υγεία, ευ ζην, βιωσιμότητα, 
γνώση γραφής κ.ά.

Συμμετοχή
του δήμου Θέρμης στο 5o 
παγκόσμιο συνέδριο της 
Unesco για τις πόλεις 

που μαθαίνουν

Ξ
εκίνησαν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου οι 
εργασίες κατασκευής του αποχετευτι-
κού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή 
επέκτασης της Θέρμης.  Στην έναρξη των 

εργασιών βρέθηκε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος καθώς και στελέχη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θέρμης με επικεφαλής τη 
διευθύντρια της υπηρεσίας Πάττυ Πασχαλίδου. 
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα τα 
οποία υλοποιεί ο δήμος Θέρμης σε μια περιοχή 
η οποία ανοικοδομείται με ταχύτατους ρυθμούς. 
Ο προϋπολογισμός του έργου «Αποχέτευση 
ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης» έχει 
προϋπολογισμό 3.550.000,00€ και χρόνο παρά-
δοσης τους δέκα μήνες.

Το έργο το οποίο αποτελεί την Ά  φάση του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στην εν λόγω περιοχή, 
με σκοπό να εξυπηρετήσει σημαντικό τμήμα της 
περιοχής επέκτασης Θέρμης περιλαμβάνει:

• την κατασκευή κύριων αποχετευτικών αγωγών 
συνολικού μήκους 1,59 km

• την κατασκευή βασικών συλλεκτήρων συνο-
λικού μήκους 5,82 km

• την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών συνο-
λικού μήκους 4,43 km

• την κατασκευή τριτευόντων και λοιπών αγω-
γών συνολικού μήκους 2,56 km

• την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας 
μήκους 24 μέτρων, από την οποία αναρτάται 
ο κύριος αποχετευτικός αγωγός Φ79.73-Φ79

• την τοποθέτηση 412 φρεατίων

• την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων 
μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή

Οι αγωγοί του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρ-
των ακολουθούν κατά βάση το φυσικό ανάγλυφο 
του εδάφους και τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα οικόπεδα που 

προκύπτουν από την τακτοποίηση της εγκεκριμένης 
πράξης εφαρμογής. Στη θέση της διασταύρωσης 
του κύριου αποχετευτικού αγωγού με το ρέμα, η 
διέλευση του αγωγού γίνεται με την ανάρτησή του 
σε μεταλλική κατασκευή, η οποία θα χρησιμοποι-
είται και ως πεζογέφυρα.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «μετά τα τρία μεγάλα 
έργα ύδρευσης, προϋπολογισμού περίπου 17 εκατ. 
ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και που εξασφαλίζουν 
επάρκεια νερού στον παλιό οικισμό της Θέρμης, 
καθώς και στην περιοχή της επέκτασης, αλλά και τη 
δυνατότητα αποθήκευσης νερού, ξεκίνησε τώρα και 
η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρ-
των. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 3,5 
εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους 
του δήμου καθώς οι περιοχές της επέκτασης δεν 
μπορούν να ενταχθούν στα ισχύοντα προγράμματα 
χρηματοδότησης. Το έργο αφορά την κατασκευή 
του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ο οποίος θα 
συνδεθεί και με τη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) η οποία επίσης έχει ανάδοχο και 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται με προϋπολογισμό 
9,2 εκατ. ευρώ. Αφορά, παράλληλα και όλα τα 
εσωτερικά δίκτυα, στο σύνολο του τμήματος της 
επέκτασης το οποίο βρίσκεται κάτω από το δρόμο 
Θέρμης -Χαριλάου, καθώς και σε τμήματα της επέ-
κτασης που είναι πάνω από αυτόν το δρόμο. Παρά 
τις οικονομικές δυσχέρειες και τις επιπτώσεις στα 
οικονομικά της αυτοδιοίκησης από την πανδημία, 
ο δήμος Θέρμης κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να 
διασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές».  

Έκδοση βεβαίωσης 
μόνιμης κατοικίας χωρίς 
δικαιολογητικά 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες του Κόμβου Υπηρεσιών 
govHUB που έχει δημιουργήσει το προηγού-

μενο διάστημα και σε συνεργασία με το υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΑΑΔΕ και τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης, προσφέρει στους πολίτες των δήμων όλης 

της χώρας πρόσβαση σε μια νέα υπηρεσία. Η υπη-

ρεσία αυτή αφορά την Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης 

Κατοικίας από τον οικείο δήμο στον οποίο κατοικεί 

ο πολίτης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Η υπηρεσία, «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι 

ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των δήμων της 

χώρας, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών  HYPERLINK 

«https://govhub.gr/home»govHUB. Ο πολίτης όμως 

έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω 

Βεβαίωση ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής 

του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 

που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση της βεβαίωσης 

πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης 

Δήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμι-

ση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα 

(φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθα-

ριστικού Ε1 και λογαριασμών ΔΕΚΟ). 

Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτοματοποιημένα 

μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, με ασφαλή για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο, μέσα 

από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

Ο Κόμβος Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ govHUΒ συνδυάζει 

αυτόματα την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία «Αναζήτησης 

Μητρώου Φυσικών Προσώπων» που επιστρέφει τη 

διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας 

του πολίτη, όπως προκύπτει από το μητρώο φυσικών 

προσώπων που διαθέτει η ΑΑΔΕ και πιστοποιείται έτσι 

η μόνιμη κατοικία του πολίτη. Παρακαλούνται οι πολί-

τες που αιτούνται τη χορήγηση βεβαίωσης να έχουν 

σωστά ενημερωμένα τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τη διευθύντρια της 
υπηρεσίας Πάττυ Πασχαλίδου, στο σημείο των εργασιών.

Στις 18 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής 
του αποχετευτικού δικτύου.
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ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 1.500 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Συνδέθηκε και το Κάτω 
Σχολάρι με το φυσικό αέριο

ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
του πρασίνου

Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση από τη διεύ-
θυνση Πρασίνου οι παρεμβάσεις για την ανα-
βάθμιση του αστικού πρασίνου σε κοινότητες 

του δήμου Θέρμης. Το τελευταίο διάστημα έγιναν 
εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού σε κοινό-
χρηστους χώρους, πάρκα, κεντρικές οδούς, αλσύλ-
λια και χώρους πρασίνου, στις κοινότητες Σουρωτής 
και Πλαγιαρίου. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία της 
Αντιδημαρχίας Πρασίνου με τους προέδρους των 
Κοινοτήτων Σουρωτής, Θωμά Ασλάνη και Πλαγι-
αρίου, Νίκου Κουλέτα, ολοκληρώθηκαν εργασίες 
καθαρισμού και κλαδέματος δένδρων σε δημοτικά 
σχολεία, όπου κόπηκαν γερασμένα και ξερά δέν-
δρα, ενώ έγιναν και παρεμβάσεις εξωραϊσμού και 
αισθητικής αναβάθμισης σε αλσύλλια. Παράλλη-
λα, εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης φθορών, 
επισκευές, συντηρήσεις και τοποθέτηση συστημάτων 
αυτόματου ποτίσματος όπου απαιτούνταν. 

Ειδικότερα, στην Κοινότητα Σουρωτής πραγματο-
ποιήθηκαν παρεμβάσεις  στην Εκκλησία και στον 
περίγυρο της Εκκλησίας, στην γραμμή των Κοιμητη-
ρίων αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο απέναντι από 
το Νηπιαγωγείο Σουρωτής. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε 
στο παρκάκι απέναντι από την Εκκλησία Σουρωτής, 
όπου έγινε  καθαρισμός και κλάδεμα θάμνων και 
δέντρων που εμπόδιζαν την ορατότητα των οδηγών. 

Στην Κοινότητα Πλαγιαρίου τοποθετήθηκε σύστημα 
αυτόματου ποτίσματος σε όλο τον περιβάλλοντα 
κοινόχρηστο χώρο της Κοινότητας καθώς και νέος 
χλοοτάπητας. 

Άλλη μία κοινότητα του 
δήμου Θέρμης, αυτή του 
Κάτω Σχολαρίου, εντά-

χθηκε από τις 10 Νοεμβρίου στο 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παρουσία του 
δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου, του διευθυντή 
Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού 
Αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Μιχάλη 
Στεργιόπουλου, του προέδρου 
της κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, 
Νικόλαου Ζήση, τοπικών συμβού-
λων και κατοίκων της περιοχής, 
πραγματοποιήθηκε συμβολική 
αφή φλόγας για την έναρξη τρο-
φοδότησης του δικτύου διανομής 
από τον δήμαρχο Θέρμης, τον 
διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς 
Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
και τα στελέχη της Εταιρείας. 
Νωρίτερα είχε γίνει και η σύν-
δεση της πρώτης κατοικίας του 
Κάτω Σχολαρίου στο δίκτυο δια-
νομής φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιουλό-
πουλο εκ μέρους των κατοίκων 
υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση 
καθώς έχουν ήδη υποβληθεί 
περισσότερες από 1.500 αιτή-
σεις σύνδεσης καταναλωτών, 
ενώ προβλέπεται η τροφοδό-
τηση πέντε δημοτικών κτιρίων 
από το δίκτυο φυσικού αερίου. 
Ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για 
τους πολίτες αποτελεί η παροχή 
έκπτωσης 100% στα τέλη σύνδε-
σης για όλους τους νέους κατα-
ναλωτές που θα υπογράψουν 
σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο 
φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

και για όλες τις χρήσεις έως τις 
31.12.2021. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλούν στο 11150 για 
πληροφορίες νέων συνδέσεων, 
ενώ για θέματα δυσλειτουργίας 
του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου λειτουργεί η Υπηρεσία 
Άμεσης Επέμβασης στη γραμμή 
10302, 24 ώρες το 24ωρο.

Όπως τόνισε ο διευθυντής Ανά-
πτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η εταιρεία ανα-
πτύσσει δυναμικά το δίκτυό της 
και συνεχίζει τη μεγιστοποίηση 
της διείσδυσης του φυσικού αερί-
ου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης και με συνέπεια στον προ-
γραμματισμό για την τροφοδό-
τηση των νέων περιοχών για το 
2021, το Κάτω Σχολάρι του δήμου 
Θέρμης εντάχθηκε στο δίκτυο 
φυσικού αερίου. Για τον δήμο 
Θέρμης συνολικά, το πενταετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2025 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβλέπει επεν-
δύσεις ύψους περίπου 6,4 εκατ. 
ευρώ για την κατασκευή δικτύ-
ου χαμηλής πίεσης συνολικού 
μήκους περίπου 27,6 χλμ, και την 
υλοποίηση νέων συνδέσεων των 
καταναλωτών, οι οποίες αναμέ-
νεται να ξεπεράσουν τις 4.800. Η 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ ανταποκρίνεται στο 
έντονο ενδιαφέρον των δημοτών, 
καθώς μετά το Νέο Ρύσιο, το Πλα-
γιάρι, τον Τρίλοφο και την Καρδία 
συμπεριλαμβάνεται και το Κάτω 
Σχολάρι στο δίκτυο διανομής, 
συμβάλλοντας στην οικονομική 

και περιβαλλοντική αναβάθμιση 
της ευρύτερης περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θέρ-
μης, αφού ευχαρίστησε την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ για την άριστη συνεργασία 
που έχει με το δήμο τα τελευ-
ταία χρόνια, τόνισε ότι «για μας 
είναι από τα βασικά αναπτυξιακά 
εργαλεία της περιοχής η σύνδεση 
με το δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου και η τροφοδότηση όλων 
των οικισμών, αλλά και των περι-
οχών και των επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν σημαντική οικο-
νομική δραστηριότητα. Και για 
τις οικονομίες κλίμακας που θα 
γίνουν σε σχέση με το κόστος της 
ενέργειας, αλλά κυρίως και για 
το περιβάλλον. Έχουμε υποχρέ-
ωση να πιέσουμε ώστε να πάει 
παντού το φυσικό αέριο ώστε να 
προστατεύσουμε το περιβάλλον 
και να το παραδώσουμε στα παι-
διά μας χωρίς να το υποθηκεύ-
σουμε. Το Κάτω Σχολάρι είναι η 
τελευταία κοινότητα του παλιού 
δήμου Μίκρας που συνδέεται στο 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. 
Πλέον, το φυσικό αέριο έχει πάει 
σχεδόν σε όλους τους οικισμούς 
του δήμου Θέρμης. Ο σχεδιασμός 
βεβαίως δεν σταματά μέχρι να 
συνδεθεί και το τελευταίο χωριό 
στο δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου. Μόνον τα ορεινά χωριά 
απέμειναν και αυτός θα είναι ο 
στόχος του δήμου για τα επόμενα 
χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι 
με τη συνέχιση της καλής συνερ-
γασίας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα τον 
εκπληρώσουμε». 

ΤΑ ΕΤΗ 1964, 1967 ΚΑΙ 1974

Ισόβια τιμητική σύνταξη στους Έλληνες 
οπλίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο 

Προς ενημέρωση των πολιτών 
του δήμου Θέρμης γνωστο-
ποιείται ότι με την υπ’ αριθ. 
οικ.29309/2020 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
αποφασίστηκε η καταβολή ισόβιας μηνι-
αίας τιμητικής παροχής στους Έλληνες 
οπλίτες που συμμετείχαν στα γεγονότα 
της Κύπρου το 1964, το 1967 και το 1974, 
κατά το άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 
Α 48/31.7.2020). Σύμφωνα με το άρθρο 
95 του ν. 4714/2020:

1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν 
πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, που έχει 
εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους 
στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην 
Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα 
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 
21 του ν. 2641/1998 (Ά  211), χορηγείται 
από 1ης.8.2020 μηνιαία τιμητική ισόβια 

παροχή ποσού διακοσίων ευρώ (200€).

2. Το δικαίωμα της παροχής της παρ. 1 
διαπιστώνεται με πράξη του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής 
Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, με την οποία δίδεται εντο-
λή πληρωμής αυτής. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι 
διαδικασίες καταβολής της παροχής 
της παρ. 1 με μόνη προϋπόθεση την 
προσκόμιση του πιστοποιητικού Ζώνης 
Πρόσω, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβο-
λής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για 
την εφαρμογή της.

3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγη-
τη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται 
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται 
στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του ν. 4172/2013 (Ά  167), δεν κατά-
σχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη 
βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, 
ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι το «Πιστοποιητικό 
Ζώνης Πρόσω» χορηγείται από το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας (από το αρμόδιο 
στρατολογικό γραφείο). 

Συνάντηση του 
δημάρχου Θέρμης 
με το νέο διοικητή 
της 113 Π.Μ. 
Το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο 

Παπαδόπουλο επισκέφτηκε εθι-

μοτυπικά ο νέος διοικητής της 

113 Π.Μ. Σμήναρχος (Ι) Σπυρίδων 

Αρβανιτάκης, συνοδευόμενος 

από τον υπασπιστή – προϊστάμε-

νο Δημοσίων Σχέσεων, Σμηναγό 

Γεώργιο Αθανασιάδη. Στο πλαίσιο 

της συνάντησης που πραγματοποι-

ήθηκε στο γραφείο του δημάρχου 

ο νέος διοικητής προσέφερε στο 

δήμαρχο Θέρμης πλακέτα της 113 

Π.Μ. με το σύμβολο της Μονάδας, 

ενώ τον προσκάλεσε και προσω-

πικά στις εορταστικές εκδηλώσεις 

που λάβουν χώρα στη Μονάδα την 

8η Νοεμβρίου ημέρα γιορτής της 

Αεροπορίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθη-

κε με αφορμή την ανάληψη των 

καθηκόντων του νέου διοικητή και 

ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε 

από την πλευρά στον κ. Αρβανι-

τάκη κάθε επιτυχία στο έργο του. 

Παράλληλα τον διαβεβαίωσε ότι, 

στο πλαίσιο της συνέχισης της 

άριστης συνεργασίας που έχει 

αναπτυχθεί με την 113 Π.Μ., θα 

είναι αρωγός, ο ίδιος καθώς και 

οι υπηρεσίες του δήμου, στην υλο-

ποίηση των στόχων της Μονάδας. 

Με λαμπρότητα, αλλά και με την απαραίτητη 
τήρηση των υγειονομικών μέτρων λόγω 
της πανδημίας, εορτάστηκε η εθνική επέ-

τειος της 28ης Οκτωβρίου στο δήμο Θέρμης, με πάνδημη 
συμμετοχή σχολείων, φορέων, οργανώσεων Συλλόγων και 
πλήθος πολιτών. Μετά την καθιερωμένη δοξολογία στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Θέρμη ακολούθησε η 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
των Ηρώων στην Κεντρική Πλατεία Παραμάνα της Θέρμης. 
Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας 
από την καθηγήτρια του 2ου Λυκείου Θέρμης “Γιώργος 
Ιωάννου”, Αγαθή Ποτουρίδου στο χώρο του Ηρώου.  

Στις επετειακές εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Πάλλας, 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι 
αντιδήμαρχοι Στέλιος Γκιζάρης και Παναγιώτης Πονερίδης, 
η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη, οι δημοτικοί 
Σύμβουλοι Άννα Τσιφτελίδου και Σάββας Φωτιάδης, ο πρό-
εδρος της Κοινότητας Θέρμης Τριαδίου Ευστάθιος Πιστέλας, 
ο εκπρόσωπος του Γ’ Σώματος Στρατού κ.ά.  

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΌΧΙ» 
κορυφώθηκαν με κοινή παρέλαση μαθητών, προσκόπων 
και συλλόγων στην οδό Αγ. Νικολάου με κατεύθυνση προς 
την οδό Δημητρίου και Καραολή. Στο μήνυμά του ο δήμαρχος 
Θέρμης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα τιμούμε όλους 
εκείνους που με την ανδρεία και τη θυσία τους έγραψαν 
το ηρωικό Έπος του ’40. Όλους όσοι πολέμησαν και θυσιά-
στηκαν για την Ελευθερία της πατρίδας. Η σημερινή μέρα 
αποτελεί ημέρα μνήμης, που συμβολίζει την ενότητα του 
ελληνικού λαού. Αυτό το παράδειγμά τους είναι που θα 
πρέπει να θυμόμαστε και να το μεταλαμπαδεύσουμε και 
στις επόμενες γενιές». 

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, ο 
εκπρόσωπος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Μιχ. Στεργιόπουλος 
και ο πρόεδρος της κοινότητας Ν. Ζήσης στην 
τελετή αφής της φλόγας. 

Στις 10 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη σύνδεση κατοικίας του Κ. Σχολαρίου με 
το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Στη Σουρωτή.

Στο Πλαγιάρι.
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Οι κοινωνικές δομές δήμου Θέρ-
μης, τον Οκτώβριο, μήνα πρό-
ληψης και ενημέρωσης για τον 
καρκίνο του μαστού, συμμετεί-

χαν δυναμικά για ακόμη έναν χρόνο στις 
δράσεις που αναπτύσσονται, στηρίζοντας 
τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού μέσω 
του 9ου Sail for Pink. Η εκστρατεία για 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού του Συλλόγου “Άλμα 
Ζωής” Ν. Θεσσαλονίκης έδωσε την ευκαι-
ρία για ακόμη μια φορά να αναπτυχθεί 
η συλλογική ενότητα απέναντι σε έναν 
μοναδικό σκοπό και να ενδυναμωθεί το 
μήνυμα πως «Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ»!
Ως συμμετέχουσα ομάδα οι κοινωνικές 
δομές του δήμου Θέρμης έλαβαν ενεργό 
ρόλο και συμμετοχή στην παγκόσμια αλυσί-
δα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ενώ 
παράλληλα συνέβαλαν στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση γυναικών.
Στελέχη του δήμου Θέρμης, μέλη συλλό-
γων της περιοχής, επαγγελματίες, αλλά 
και απλοί πολίτες και απλές πολίτισσες 
ενώθηκαν για έναν κοινό στόχο, την εθε-
λοντική προσφορά για το κοινό καλό. Τη 
διάδοση του μηνύματος της πρόληψης 
και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου 
και την ενημέρωση κάθε γυναίκας σε όλη 
την Ελλάδα. Συγκεντρώνοντας φέτος 
περισσότερες από 110 συμμετοχές η ομάδα 
του δήμου Θέρμης, μπήκε σε έναν ευγε-
νή ανταγωνισμό για τη διεκδίκηση του 
βραβείου μεγαλύτερης ομάδας κατά την 
τελετή λήξης της εκστρατείας.
Εκτός των στελεχών των κοινωνικών 
δομών του δήμου Θέρμης, την ομάδα 
στήριξαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς 

και Κοινωνικής Προστασίας Στέλιος Απο-
στόλου, στο σύνολό τους τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου και συντονιστής της Δημιουργίας 
και Αρχικής Λειτουργίας του ΚΕ.Π. Υγείας 
του δήμου Θέρμης Κωνσταντίνος  Τιτέ-
λης, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
και πρόεδρος των κοινωνικών δομών 
Φανή Χατζηδημητρίου, η πρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη, τα στελέχη 
του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Ν. 
Ραιδεστού, η υπεύθυνη της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας “Πνοή Ζωής” 
Αλεξάνδρα Κοσμίδου, μέλη του Συλλόγου 
Γυναικών Τριλόφου, μέλη του Συλλόγου 
Μανδριτσιωτών και Θρακιωτών Θέρμης, 
μέλη του Σωματείου Παναγία Σουμελά 
Θέρμης, καθώς και απλές πολίτισσες και 
απλοί πολίτες άλλων δήμων της περιφερει-
ακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, 
αξιοσημείωτη ήταν η συνεισφορά του 
αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 
Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη για την 
παραχώρηση εξοπλισμού εναέριας φωτο-
γράφισης, αλλά και της ιδιωτικής επιχείρη-
σης «P.Ρaraschakis Photography» Θέρμης 
για τη φωτογραφική κάλυψη της δράσης.

Δωρεάν μαστολογικός 
έλεγχος σε ανασφάλιστες 
γυναίκες

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Στη μάχη κατά καρκίνου του μαστού

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης 
του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου 
του μαστού, οι Κοινωνικές Δομές του 
Δήμου Θέρμης, το ΚΕΠ Υγείας και το 

Σωματείο “Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης”, πραγ-
ματοποίησαν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο 
ΚΑΠΗ Θέρμης δωρεάν μαστολογικό έλεγχο σε 
δέκα ανασφάλιστες γυναίκες. Οι γυναίκες που 
επωφελήθηκαν της δράσης συμμετείχαν έπειτα 
από τυχαία επιλογή κι εφόσον ήταν εγγεγραμμέ-
νες στο μητρώο των ωφελούμενων του Κέντρου 
Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός 
ότι ήταν ανασφάλιστες και με περιορισμένους 
οικονομικούς πόρους. Η δράση περιελάμβανε 
ψηλάφηση μαστών, αλλά και παραπομπή για 
δωρεάν υπέρηχο και μαστογραφία σε πιστοποι-
ημένα διαγνωστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. 

Οι διοργανωτές από τις δομές του δήμου Θέρ-
μης, ευχαριστούν ιδιαιτέρως την πρόεδρο του 
Σωματείου “Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης”, γιατρό 
μαστολόγο κα Γιώτα Σασοπούλου και τη γιατρό 
Ανέττα Λειβαδιώτου, οι οποίες αφιλοκερδώς 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, την πρόεδρο 
του Συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρ-
μης κα Μαρία Καμπουρίδου, για τη διασύνδεση 
με το Σωματείο “Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης”, 
καθώς και όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν 
στη δράση. 

Μετά το πέρας της εξέτασης, οι συμμετέχουσες 
έλαβαν δώρα της εταιρείας ΚΥΑΝΑ, η οποία 
εξειδικεύεται σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών 
και είναι αρωγός και υποστηρικτής δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Τη δράση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
ο αντιδήμαρχος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Στέλιος Αποστόλου, ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θέρμης και υπεύθυνος 
του ΚΕΠ Υγείας, Κώστας Τιτέλης, η διευθύ-
ντρια Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Χρυσή Κληματσούδα, η πρόεδρος του Συλλόγου 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, Μαρία 
Καμπουρίδου, καθώς και ο πρόεδρος της εται-
ρείας ΚΥΑΝΑ, Γιάννης Βασιλειάδης. 

Έλεγχος αντισωμάτων κατά της COVID 19 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Θέρμης 
Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης μπορούν 

να πραγματοποιήσουν έλεγχο αντισωμάτων  για τη νόσο COVID 19, 

μία φορά το χρόνο. Συγκεκριμένα ο έλεγχος θα πραγματοποιείται 

στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια: 

1. ΑΡΙΣΤEΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Αγίου Γεωργίου 1Β Θέρμη, Τηλ. 2310465876.  

2. ΒΙΟΛΕΤΑ ΖΙΩΓΑ ΚΑΜΑΡΑΚΗ, εμπορικό κέντρο PLAZA Θέρμης, Τηλ. 2310465858. 

Το κόστος του ελέγχου των αντισωμάτων COVID-19 είναι 25 ευρώ, ωστόσο κάθε μέλος του  ΚΑΠΗ 
Θέρμης θα πληρώνει 10 ευρώ στα μικροβιολογικά εργαστήρια, ενώ τα υπόλοιπα 15 ευρώ θα καλυ-
φθούν από το ΚΑΠΗ Θέρμης και από τα μικροβιολογικά εργαστήρια.  

Όσοι ενδιαφέρονται να παραλάβουν παραπεμπτικό σημείωμα για τον έλεγχο των αντισωμάτων 
COVID-19, θα πρέπει να φροντίσουν να κλείσουν ραντεβού στο ΚΑΠΗ Θέρμης, μέσω του προέδρου 
του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέα Βιολιτζή, στο τηλέφωνο 6977407017. 

Επίσης μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τα μέλη του δ.σ. του ΚΑΠΗ, Ελένη (Έλση) Καμπουρίδου 
στο τηλέφωνο 6976703913 και Στέφανο Λαζαρίδη στο τηλέφωνο 6973381319. 

Μία πρωτοποριακή μελέτη που στόχο 
έχει την εύρεση νέων εργαλείων 
για την έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου Alzheimer, πραγματοποιεί 

το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συνα-
φών Διαταραχών. Στο πλαίσιο της μελέτης 
τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν, 
ηλικίας άνω των 55 ετών, πραγματοποιούν 
επίσκεψη (αυθημερόν) ή και με διαμονή (για 
μία προαιρετική διανυκτέρευση) στην πλήρως 
εξοπλισμένη μονοκατοικία «Έξυπνο Σπίτι του 
ΕΚΕΤΑ» το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις 
του ΕΚΕΤΑ στην περιοχή της Θέρμης. 
Όπως εξηγεί η Δρ. Ιουλιέττα Λαζάρου, ψυχο-
λόγος, κλινική ερευνήτρια, σε όσους αποφα-
σίσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν τη μελέτη 
θα γίνει πλήρης νευροψυχολογική εκτίμηση 
των νοητικών λειτουργιών και νευρολογική 
εξέταση, εκμάθηση σωματικών ασκήσεων 
για βελτίωση της φυσικής και νοητικής δρα-
στηριότητας, καθώς επίσης και εξοικείωση 
με τις νέες τεχνολογίες. 
Σύμφωνα με την κ. Λαζάρου όσοι θα συμ-
μετάσχουν σε αυτήν την μελέτη θα πρέπει 
να προσέλθουν στο “Έξυπνο Σπίτι” το οποίο 
είναι μια σύγχρονη μονοκατοικία, “είναι ένα 
κανονικό σπίτι, πλήρως εξοπλισμένο και 
λειτουργικό, σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
απώλειας. Παράλληλα έχει και smart home 
εξοπλισμό, δηλαδή κάποιους αισθητήρες 
ανίχνευσης κίνησης, ανίχνευσης παρουσίας 
ενός ατόμου στο χώρο κ.λπ.”.  
Ο συμμετέχων στη μελέτη εκτελεί κάποιες 
καθημερινές δραστηριότητες, όπως ακρι-
βώς θα τις έκανε στο σπίτι του. “Έχουμε ένα 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο, δηλαδή του λέμε 
να προετοιμάσει κάποιο εύκολο γεύμα, να 
κάνει καφέ ή τσάι. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευ-
ές είναι συνδεδεμένες σε μια πλατφόρμα η 
οποία καταγράφει πόσο χρόνο χρειάζεται για 
να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες, την 
επαναληψιμότητα, δηλαδή εάν για παράδειγμα 
ανοίγει το ντουλάπι πολλές φορές για να βρει 
που είναι ο καφές, το τσάι κ.λπ.”. 
Στη συνέχεια το άτομο που θα προσέλθει θα 
κάνει κάποια ήπια σωματική δραστηριότητα, 
όπως ασκήσεις τεντώματος, αναπνοές κ.λπ., 
στη διάρκεια των οποίων θα καταγράφονται 
οι καρδιακοί παλμοί του, οι θερμίδες που 
καίει κ.ά. Ταυτόχρονα θα γίνει μια σύντομη 
καταγραφή της εγκεφαλικής λειτουργίας με 

συσκευή χωρίς φυσικά ακτινοβολία. Όπως 
επισημαίνει η κ. Λαζάρου τον καθένα που θα 
προσέρχεται θα τον υποδέχεται η ίδια η οποία 
θα παραμένει για κάποια ώρα στο χώρο, ενώ 
θα διατίθεται και φυλλάδιο με οδηγίες για το 
τι πρέπει να κάνει. Παράλληλα, θα υπάρχει και 
πιστοποιημένος δάσκαλος για τις ασκήσεις. 
Η παραμονή στο “Έξυπνο Σπίτι” είναι για περί-
που έξι ώρες. Ωστόσο, όποιος θέλει μπορεί και 
να διανυκτερεύσει. “Στη διάρκεια της νύχτας 
ο ψηφιακός αισθητήρας καταγράφει όλο το 
φάσμα του ύπνου, όλα τα στάδια (ελαφρύς, 
βαθύς, ύπνος, ύπνος rem)”. Επισημαίνεται ότι 
στο σπίτι δεν υπάρχουν κάμερες, ούτε μικρό-
φωνα. “Δεν καταγράφουμε εικόνα, ούτε ήχο. 
Υπάρχουν μόνον αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι 
μας δίνουν πληροφορίες ότι ο φιλοξενούμενος 
κούνησε κάποιο αντικείμενο, ότι ενεργοποίησε 
ηλεκτρικές συσκευές, ότι άνοιξε ή έκλεισε το 
ντουλάπι, το ψυγείο κ.λπ.”.  
Όσοι θα προσέλθουν θα έχουν δωρεάν γεύμα, 
άσχετα με το γεύμα που θα προετοιμάσουν οι 
ίδιοι. Θα είναι επίσης στη διάθεσή τους γεμάτο 
το ψυγείο για να έχουν ό,τι χρειάζεται, να φάνε 
ό,τι θέλουν, όσο θέλουν, ώστε να αισθάνονται 
όπως στο σπίτι τους. Στο τέλος της παραμονής 
τους θα κληθούν να απαντήσουν και σε ένα 
ερωτηματολόγιο. Επίσης σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών θα δικαιούνται μια 
δωρεάν νευρολογική και νευροψυχολογική 
εξέταση. 
Σύμφωνα με την κ. Λαζάρου “η μελέτη αυτή 
είναι μια μη παρεμβατική μέθοδος, γίνεται 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου με στόχο 
την εύρεση νέων εργαλείων για την έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου Alzheimer. Εργαλείων 
που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία ώστε 
ο υπεύθυνος επιστήμονας να μπορεί να έχει 
μια εικόνα για τον ασθενή εξ αποστάσεως, 
από το σπίτι. Τώρα το κάνουμε ερευνητικά 
μόνο με άτομα που είναι σε καλή νοητική 
κατάσταση προκειμένου να μπορέσουμε να 
βγάλουμε κάποιες νόρμες ώστε να δούμε πως 
μπορεί να εφαρμοστεί στη συνέχεια σε έναν 
πληθυσμό ασθενών”. 
Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, ενώ όσοι 
επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν με συνοδό. 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και πληροφορίες: 
Δρ. Ιουλιέττα Λαζάρου, ψυχολόγος, κλινική 
ερευνήτρια, στα τηλέφωνα 2311257739 και 
6942916623. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ 

Το “έξυπνο σπίτι” που διαβάζει το Alzheimer

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΒ

Σεμινάρια σε πολίτες για 
χρήση απινιδωτή και 
ΚΑΡΠΑ

Οδήμος Θέρμης δια της Αντιδημαρχίας 

Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία 

με το ΕΚΑΒ, διοργανώνουν μια σειρά από 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, με στόχο να εκπαιδευτούν 

πολίτες σχετικά με την καρδιοαναπνευστική αναζω-

ογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς και τη χρήση αυτόματου 

εξωτερικού απινιδωτή.  

Η αρχή του κύκλου των σεμιναρίων έγινε την Τετάρτη 

3 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Πολιτικής Προστα-

σίας. Ανάμεσα στους πολίτες που εκπαιδεύτηκαν 

ήταν και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 

Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης. Όσοι ενδιαφέρο-

νται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να 

τηλεφωνούν στον αντιδήμαρχο κ. Κουγιουμτζίδη, 

στο τηλέφωνο 6972312198.

Η εκπαίδευση των πολιτών αφορά τη βασική υπο-

στήριξη της ζωής σε ενήλικες και παιδιά καθώς και 

την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. 

Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται 

σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες 

εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη χρήση 

προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ 

η εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό επίπεδο για κάθε 

ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. 

«Ευχαριστούμε το ΕΚΑΒ για την πολύτιμη συνεισφο-

ρά του σε αυτήν την πρωτοβουλία του δήμου που 

σκοπό έχει την ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη 

βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, 

και τη δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πλη-

ροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής. Καλούμε 

τους πολίτες του δήμου μας να αγκαλιάσουν την 

πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν στα σεμινάρια», 

αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κ. 

Κουγιουμτζίδης. 
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Καταστροφές 
σε σχολικές μονάδες 
Αλλεπάλληλες καταστροφές και βανδαλι-
σμούς προκάλεσαν «γνωστοί -άγνωστοί» στο 
Λύκειο των Βασιλικών και στο Επαγγελματι-
κό Λύκειο Βασιλικών. Ειδικότερα οι βραδινοί 
επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, αφού 
βρώμισαν το χώρο με τα σκουπίδια τους 
προχωρήσαν στην αφαίρεσή των βρυσών 
των δύο σχολείων και το νερό έτρεχε μέχρι 
τη Δευτερά το πρωί που το προσωπικό των 
δύο σχολείων εντόπισε τη βλάβη. Η ενέρ-
γεια αυτή πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 
τέσσερεις συνεχόμενες φορές το Λύκειο 
Βασιλικών και δύο φορές στο ΕΠΑ.Λ.

Τις βλάβες αποκατέστησαν συνεργεία του 
δήμου, ενώ ο αντιδήμαρχος παιδείας Στέλ-
νεις Αποστόλου και ο πρόεδρος της Δευτε-

ροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αχιλλέας 
Μεταλούλης επισκέφτηκαν το Τμήμα Ασφα-
λείας Θέρμης και ζήτησαν την αύξηση των 
ελέγχων των σχολείων του δήμου, ιδιαιτέρα 
κατά τα Σαββατοκύριακα και τις βράδυνες 
ώρες, προκειμένου να αποφεύγονται ανά-
λογα περιστατικά.

Σε μάστιγα για την εικόνα των κτιρίων των 
σχολείων του δήμου έχουν εξελιχθεί και τα 
βαψίματα με άσεμνα και οπαδικά συνθήμα-
τα, καθώς και οι φθορές στις περιφράξεις, 
κυρίως με την αποκόλληση μεταλλικών 
κάγκελων.

Έσπασαν τους 
φράκτες στο πάρκο 
βιοποικιλιότητας της 
Καρδίας 
Το θέμα των βανδαλισμών στο δημοτικό 
πάρκο βιοποικιλότητας της Καρδίας, κατήγ-
γειλε με ανακοίνωση του ο τοπικός κύκλος 
Καρδίας -Κάτω Σχολαρίου του  Συμβούλιο 
Νέων δήμου Θέρμης. Όπως επισημαίνει: 
«Την προηγούμενη εβδομάδα το γνώρισε 
την πρωτότυπη φιλοξενία που χαρακτηρίζει 
πολλούς από τους πολίτες αυτής της χώρας! 
Το πάρκο βανδαλιστηκε ολοκληρωτικά... Οι 
φράχτες έσπασαν, τα φυτά καταστράφηκαν, 
οι επεξηγηματικές πλακέτες για τα φυτά 
καταστράφηκαν και αυτές! 

Προς εσάς τους ανίδεους και απολίτιστους 
να σας ενημερώσουμε πως το συγκεκριμένο 
πάρκο φιλοξενεί σπάνια φυτά από τα Βαλ-

κάνια τα οποία μάλιστα υπέστησαν ειδική 
επεξεργασία προκειμένου να ευδοκιμήσουν 
στο κλίμα της Καρδίας!!!  Ως Τοπικός Κύκλος 
Νέων Καρδίας και Κ. Σχολαρίου καταδι-
κάζουμε με τον πιο δυνατό τρόπο αυτές 
τις αηδιαστικές πράξεις! Απέναντι στην 
καταστρεπτική και ισοπεδωτικη μανία που 
κυριαρχεί, σκοπεύουμε να προτάξουμε την 
νεανική δημιουργικότητα και εφευρετικό-
τητα, όπως κάναμε σε όλες μας τις δράσεις 
και παρεμβάσεις μας, χωρίς φόβο, χωρίς 
δισταγμό.  Σύντομα θα ξετυλιχτεί ένα σύνολο 
δράσεων που στόχο θα έχουν αναδείξουν 
το πάρκο βιοποικιλότητας σε κέντρο και 
κόσμημα του χωριού μας!».

Ο Σύλλογος Δράσεων Κατοίκων Καρδίας πριν 2 
μήνες είχε καθαρίσει την περιοχή  στα φανά-

ρια του Τριλόφου. Πρόσφατα κάποιός ασυνείδητός 
συμπολίτης μας έκανε την ανακαίνιση του σπιτιού 
του και ήρθε και πέταξε τα πράγματα που δεν του 
χρειαζόταν πλέον στον ίδιο χώρο που πριν 2 μήνες 
είχε καθαριστεί με τόσο κόπο. 

ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΡΙΛΟΦΟ, ΚΑΡΔΙΑ 

Νέα περιστατικά με 
βανδαλισμούς

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Εκδηλώσεις από το δημοτικό 
σχολείο Νέου Ρυσίου

Σοβαρά προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο και στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών 
υπηρεσιών δημιουργούν οι βανδαλισμοί και οι κλοπές εξοπλισμού από δημοτικές υπο-
δομές και λειτουργίες. Τα παρακάτω τρία πρόσφατα παραδείγματα είναι δηλωτικά των 
επιπτώσεων στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών αλλά και στην καθημερινότητα 
των πολίτων.

Το  δ η μ ο τ ι κό  σ χο λ ε ί ο  Ν έ ο υ 
Ρυσίου, στο πλαίσιο του πανευ-
ρ ω π α ϊ κ ο ύ  ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  τ ω ν 
ημε ρών  Erasmus+  (Erasmus 
Days, #Erasmusdays) διοργάνωσε 
εκδηλώσεις με σκοπό την διασπορά 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
«Little Prince embracing his Europ
ean friends on challenged earth», 
«Ο Μικρός Πρίγκιπας αγκαλιάζει 
τους Ευρωπαίους φίλους του σε 
μια Γη γεμάτη προκλήσεις» που 
διεξάγεται στο σχολείο. Οι εκδη-
λώσεις περιλάμβαναν: 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΤΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 
Έρευνα για τη Βιωσιμότητα και την 
Κλιματική Αλλαγή: Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Β’ τάξης οργάνωσαν 
μια περιβαλλοντική αποστολή στο 
γειτονικό δάσος σε μια προσπάθεια 
να είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν 
τον Μικρό μας Πρίγκιπα, τον Ρύση, 
ο οποίος αναμένεται να προσγει-
ωθεί στο σχολείο σύντομα. Μαζί 
σχεδιάζουμε να οργανώσουμε, να 
παρουσιάσουμε και να προτείνουμε 
λύσεις σχετικά με καλές πρακτικές 
που σχετίζονται με την οικολογική 
παραγωγή και φιλικές προς το 
περιβάλλον ιδέες!!! Έρχονται περισ-
σότερα! Μείνετε συντονισμένοι! 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η Α’ τάξη στο πλαίσιο του “Μέρες 
Εράσμους” έκανε δύο δράσεις για 
το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. 

Α. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 

Προσπαθούμε να προστατέψουμε 
τα έντομα αυτά που είναι τόσο 
σημαντικά για τον πλανήτη μας!!! Αν 
ο καθένας μας φυτέψει από ένα 
σπόρο... στις μέλισσες θα κάνουμε 
ένα μεγάλο δώρο!!! 

Β. ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Τι ωραία που είναι τα μπαλόνια στα 
παιδικά πάρτι!!! Δεν πρέπει όμως 
ποτέ να τα αφήσουμε να βγουν 
από το σπίτι γιατί θα καταλήξουν 
είτε στο έδαφος είτε στη θάλασ-
σα. Πολλά ζώα, πουλιά και ψάρια 
τα παίρνουν για τροφή, πράγμα 
που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Τα 
περισσότερα μπαλόνια δεν είναι 
βιοδιασπώμενα και συνεχίζουν 
να υπάρχουν για χρόνια. 

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ 
Στο πλαίσιο του ERASMUS+ KA229 
προγράμματος που εφαρμόζεται 
στο σχολείο τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης 
τραγούδησαν το τραγούδι “Ο εφιάλ-
της της Περσεφόνης” που αναφέρε-

ται στην καταστροφή του περιβάλ-
λοντος από τους ανθρώπους και 
μπορείτε να τα ακούσετε στη διεύ-
θυνση: https://www.youtube.com/
watch?v=FGTTGzMJW70&t=2s . 
Στην πρώτη φάση του το πρόγραμ-
μα ασχολείται με την κλιματική 
αλλαγή και την βιοποικιλότητα.  

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
Τέλος οργανώθηκε μία διαδικτυα-
κή συνάντηση με το 2ο δημοτικό 
σχολείο Καρδίας και οι μαθητές/
τριες της έκτης τάξης ενημέρω-
σαν τους μαθητές και τις μαθή-
τριες του άλλου σχολείου για τις 
δραστηριότητες που κάνανε και 
αναλύσανε τους στόχους του 
προγράμματος. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες από την Καρδία έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν τα 
πάντα για το πρόγραμμα και εμείς 
δείξαμε μεγάλη προθυμία να τους 
εξηγήσουμε και να απαντήσουμε 
στις ερωτήσεις τους. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας 
Θέρμης, έπειτα έρευνα που διενήργη-
σαν, σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος 

δεκατεσσάρων 14 συνολικά ατόμων.

Αναλυτικότερα αυτές αφορούν τις εξής 
περιπτώσεις:

- Δικογραφίες σε βάρος 6 ατόμων με τις οποί-
ες βρέθηκαν οι δράστες πέντε διαφορετικών 
περιπτώσεων κλοπών όπως μια κλοπή κάρτας 
τραπέζης, με την οποία δράστης έκανε ανέπαφες 
συναλλαγές, μια διάρρηξη ΙΧΕ αυτ/του, μια κλοπή 
με τη μέθοδο της απασχόλησης και δυο διαρρήξεις 
σε αποθήκες από τις οποίες αποκόμισαν κλοπιμαία 
και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 2500€.

- Δικογραφία επίσης έγινε σε βάρος δυο γυναικών 
οι οποίες έκαναν με την μέθοδο του εναγκαλισμού 
δυο κλοπές σε βάρος ισάριθμων γυναικών, αφαι-
ρώντας από τον λαιμό των παθόντων (2) χρυσές 
αλυσίδες με χρυσό σταυρό.

- Εξιχνιάσθηκε επίσης η ιδιαίτερα σοβαρή από 
κοινωνικής άποψης, διάρρηξη - κλοπή και οι προ-
κληθέντες φθορές - καταστροφές, στις εγκατα-
στάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Θέρμης την 
20/21-04-2021 και σχηματίσθηκε  δικογραφία σε 
βάρος ένός ημεδαπού δράστη ο οποίος μαζί με 
άγνωστο συνεργό του, αφού προηγουμένως αφαί-
ρεσαν ένα όχημα προκειμένου να το χρησιμοποι-
ήσουν στην πράξη τους, στη συνεχεία μετέβησαν 
στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού 
όπου αρχικά αφαίρεσαν από μετασχηματιστή του 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που βρίσκεται στο σημείο εξωτερικά, 
χάλκινα καλώδια αξίας 7.000)ευρώ και στη συνέ-
χεια, από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων του 
Βιολογικού το σύνολο των χάλκινων καλωδιώσε-
ων, αξίας (5.000) ευρώ, προκαλώντας ταυτόχρονα 
ανυπολόγιστες καταστροφές και φθορές στους 
χώρους των εγκαταστάσεων.

- Τέλος σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε 
αλλοδαπών δραστών, οι οποίοι ευθύνονται για την 
υπεξαίρεση τεσσάρων οχημάτων από εταιρείες 
ενοικιάσεων τα οποία στη συνέχεια χρησιμο-
ποιούσαν ως οχήματα διακίνησης παράτυπων 
μεταναστών. 

Τα οχήματα στο σύνολο τους δεν τα επέστρεφαν 
μέσα στις νόμιμες προθεσμίας και εν συνεχεία αυτά 
βρέθηκαν είτε γεμάτα με παράτυπους μετανάστες 
(έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μια περίπτω-
ση), είτε εγκαταλελειμμένα σε σημεία κοντά σε 
δρομολόγια διέλευσης - διακινητών παράτυπων 
μεταναστών. 

Εκδήλωση με 
θέμα “Ανάπτυξη,  
η σύγχρονη 
επανάσταση”

Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου  
στα Βασιλικά η εκδήλω-
ση «Ανάπτυξη, η  σύγ-

χρονη επανάσταση», στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τα 200 χρό-
νια από την ελληνική επανάστα-
ση, τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα 
των Βασιλικών. Η εκδήλωση είχε 
σκοπό να αναδείξει την σημασία 
της οικονομίας στη σύγχρονη ζωή 
και περιλάμβανε εισηγήσεις επικε-
ντρωμένες στην τοπική οικονομία 
και τις προοπτικές ανάπτυξής της. 
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε 
με σύντομους χαιρετισμούς από 
την Αθηνά Παπαδάκη, πρόεδρο 

της ΔΕΠΠΑΘ και της Οργανωτικής 
Επιτροπής “Βασιλικά 200” και τον 
Αστέριο  Καρακώττα, πρόεδρο 
της Κοινότητας Βασιλικών. Στη 
συνέχεια ο δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος, μίλησε 
για τη σημασία της Μάχης των 
Βασιλικών και την συστηματική 
προσπάθεια του δήμου Θέρμης 
να την αναδείξει με έργα, όπως η 
αναμόρφωση της πλατείας Χάνια 
και η ανέγερση του νέου Μνημείου 
της Μάχης, αλλά και με δράσεις 
και εκδηλώσεις που εκτείνονται 
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις των 
εισηγητών οι οποίοι ανέπτυξαν 
θέματα οικονομίας, επικεντρωμένα 
κυρίως στον πρωτογενή τομέα, 
που αποτελεί τη βασική  οικονο-
μική δραστηριότητα της περιοχής. 
Ειδικότερα, μίλησαν οι: 

Σωτήρης Μπάτος, αντιπεριφερειάρ-
χης της ΠΚΜ ο οποίος ανέλυσε 
τις πολιτικές της Περιφέρειας για 

την αγροτική πολιτική, με εξειδι-
κευμένες τοποθετήσεις από τους 
Σωκράτη Τανιμανίδη και Δημήτρη 
Τσιμενίδη γεωπόνους της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ.  

Ειρήνη Σύλλελη, γεωπόνος, στέ-
λεχος της εταιρίας EURICON, με 
θέμα ̈ Θεσμικό πλαίσιο για τα προ-
ϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ”.  Χρυσόστο-
μος Βαρλάμης, στέλεχος της OE 
Technologies με θέμα «Ενεργει-
ακές Λύσεις και Εφαρμογές των 
Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3ης 
Γενιάς .̈ Φανή Μπλιούμη, πρόεδρος 
του  τμήματος Επαγγελματιών του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσαλονίκης με θέμα ¨Επιχειρη-
ματικές συνθήκες που διαμορφώ-
νονται στον 21ο αιώνα .̈

Την εκδήλωση συντόνισε ο Θανά-
σης Σαρακίνος, ειδικός σύμβουλος 
του δημάρχου Θέρμης. H εκδήλωση 
μεταδόθηκε  ζωντανά από το δια-
δίκτυο και βρίσκεται αναρτημένη 
στο site vasilika200.gr.

Νέες μπασκέτες 
στο 5ο δημοτικό 
Θέρμης – Τριαδίου  

Νέα εικόνα απέκτησε από 
χθες 17 Νοεμβρίου ο 
αύλειος χώρος του 5ου 

δημοτικού σχολείου Θέρμης Τρι-

αδίου. Στο χώρο του γηπέδου 

έγιναν εργασίες διαμόρφωσης 

ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν 

και δύο καινούργιες μπασκέτες οι 

οποίες πληρούν όλες τις προβλε-

πόμενες προδιαγραφές ασφαλεί-

ας. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν 

ένα αίτημα των μαθητών και της 

διεύθυνσης του σχολείου στο 

οποίο ανταποκρίθηκε η διοίκηση 

του δήμου, αφού χρειάστηκε προ-

ηγουμένως να υπερβεί μια σειρά 

από γραφειοκρατικά εμπόδια.

«Μπορεί να φαίνεται εύκολη υπό-

θεση η τοποθέτηση δύο μπασκε-

τών, όμως στη συγκεκριμένη περί-

πτωση έπρεπε να ξεπεραστούν 

προβλήματα που είχαν να κάνουν 

με την ασφαλή τοποθέτησή τους, 

λόγω κάποιων ιδιαιτέρων εδαφο-

λογικών χαρακτηριστικών που 

αντιμετωπίστηκαν. Αφού ξεπερά-

στηκαν όλες οι δυσκολίες με καλή 

θέληση και άψογη συνεργασία της 

διοίκησης του δήμου, της τεχνικής 

μας υπηρεσίας, της διεύθυνσης 

του σχολείου και της αναδόχου 

εταιρείας, παραδώσαμε χθες στα 

παιδιά μας, στους μαθητές και 

στις μαθήτριες του 5ου δημοτικού 

σχολείου ένα ασφαλές γήπεδο για 

την άθληση και ψυχαγωγία τους», 

δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

Παιδείας Στέλιος Αποστόλου. 

Πηγή thermisnews



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ18 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 19

Επισκέψεις στην 
έκθεση ιστορίας

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στο κέντρο ιστορίας 

που λειτουργεί στο δημοτικό κατάστημα Βασιλικών 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό 

των 200 χρόνων ελεύθερου ελληνικού κράτους 

που πραγματοποιούνται στα Βασιλικά.

Στο πλαίσιο αυτό το Γ1 και Γ2 του Γυμνασίου 

Βασιλικών επισκέφτηκαν το φιλόξενο χώρο της 

αίθουσας με έντονη διάθεση να ακούσουν και να 

συζητήσουν για τη μάχη και το ολοκαύτωμα των 

Βασιλικών. Παρουσία των καθηγητών παρακο-

λούθησαν μια διαδραστική ξενάγηση.

Μηνύματα των παιδιών
για την 17η Νοέμβρη

Ξενάγηση στα 
βότανα στην 
Περιστερά

Με το δικό τους μοναδικό τρόπο οι μαθητές του 4ου 

Νηπιαγωγείου Θέρμης έστειλαν το μήνυμα ότι «Δεν 

ξεχνάμε.. Τιμούμε τους ηρωικούς φοιτητές που ξεση-

κώθηκαν ενάντια στη Χούντα». Τα παιδιά με την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους ζωγράφισαν 

στον τοίχο, δύο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση, με 

τα συνθήματα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» και «Στη 

γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο... που ήξερε και 

έπαιζε τ’ ακορντεόν...» τιμώντας με αυτό τον τρόπο τους 

φοιτητές που ξεσηκώθηκαν ενάντια σε ένα τυραννικό 

και ανελεύθερο καθεστώς.

Με την βοήθεια και την καθοδήγηση 
των δασκάλων τους οι μικροί μαθητές 
της Δ τάξης του δημοτικού σχολείου της 
Περιστεράς γνωρίσαν τα βοτανάκια. 
Οι μικροί μαθητές και οι συνοδοί τους 
περιηγηθήκαν παρέα στο αγρόκτημα, 
και έγιναν για λίγο μικροί βοτανολόγοι 
και εξερευνητές.

Οι επισκέπτες κόψανε, μυρίσανε, συζη-
τήσανε για τις χρήσεις των βοτάνων 
στην καθημερινή μας ζωή, δοκίμα-
σαν ζεστό τσαγάκι του βουνού και 
στα ποτήρια αφού ήπιαν τα ροφή-
ματά τους φυτέψανε μικρά βοτανά-
κια τα οποία προμηθευτήκαν από την  
HYPERLINK https://www.facebook.
com/AgriHerb-1496227250622632/

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεχείς 
εκπαιδεύσεις

Με συνεχείς εκπαιδεύσεις ξεκίνησε την χειμερι-
νή περίοδο η ομάδα πολιτικής προστασίας της 
Θέρμης. Τα παλαιότερα μέλη της ομάδας μας 
ξανασυναντήθηκαν και  πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο μάθημα για τους εθελοντές που μόλις 
γράφτηκαν, με την προσέλευση να ξεπερνά κάθε 
προσδοκία. Παλαιοί και νέοι εθελοντές τηρώντας 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα παρακολούθησαν 
με μεγάλο ενδιαφέρον το μάθημα σχετικά με την 
προσέγγιση αναίσθητου θύματος με αναπνοή.

για τη δωρεά καταψύκτη 
στο κοινωνικό παντοπωλείο

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος αρμό-
δια για θέματα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης 

Φανή Χατζηδημητρίου, το προσωπικό και 
οι εθελοντές του, αισθάνονται την ανάγκη 
να εκφράσουν τις θερμές και ειλικρινείς 
ευχαριστίες προς την εταιρεία ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
GROUP A.E για την ευγενική χειρονομία 
δωρεάν παραχώρησης ενός καταψύκτη, 
που θα καλύπτει στο εξής  τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου για τη φύλαξη 
κατεψυγμένων προϊόντων. 

Ευχόμαστε σύντομα ο καταψύκτης να γεμί-
σει με τις προσφορές των επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων του τόπου μας που στέκονται 
πάντα αρωγοί στο έργο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και την ενίσχυση εκατο-
ντάδων οικογενειών που ζουν στα όρια της 
φτώχιας στο δήμο Θέρμης.

Εθελοντικός καθαρισμός 
στο Κάτω Σχολάρι
Εθελοντικό καθαρισμό στο άλσος του προφήτη 

Ηλία στο Κάτω Σχολαρι διοργάνωσε την Κυριακή 

31 Οκτωβρίου ο τοπικός Κύκλος Νέων Καρδίας 

και Κάτω Σχολαρίου. Αφορμή για τη δράση 

αποτέλεσε η ενημέρωση για σκουπίδια που 

βρώμιζαν το τοπίο και ασχήμαιναν την εικόνα 

του άλσους της περιοχής του Κάτω Σχολαρίου

Με χαρά ο Τοπικός Κύκλος Νέων Καρδίας και 

Κάτω Σχολαρίου μαζέψανε με την συνδρομή 

και κατοίκων του Κ. Σχολαρίου που ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα τους τα σκουπίδια που 

υπήρχαν στο άλσος του προφήτη Ηλία. Συνολικά 

συγκεντρωθήκαν 2 σακούλες, 1 στρώμα, λάστιχα 

αυτοκινήτου και αμίαντος, τα οποία τοποθε-

τήθηκαν σε κάδο απορριμμάτων προκειμένου 

να συλλεγούν από την αρμόδια υπηρεσία του 

δήμου Θέρμης. 

Διαδικτυακή ημερίδα από τον 
τοπικό κύκλο Καρδίας – Κάτω 
Σχολαρίου του Συμβουλίου Νέων

Ο τοπικός κύκλος Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου του 
Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης διοργάνωσε μια 
διαδικτυακή ημερίδα (μέσω ΖΟΟΜ και live στο 

Facebook) την Κυριακή 24 Οκτωβρίου με θέμα «ο ρόλος 
της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Η ημερίδα είχε στόχο να παρουσιάσει σε όλους την έννοια 
της πολιτικής προστασίας που παρά το γεγονός πως τα 
τελευταία χρόνια την ακούμε παντού ελάχιστοι γνωρίζου-
με τι είναι και τι κάνει πραγματικά. Να αντιληφθούμε τις 
αρμοδιότητες και τον χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα μέσα από 
αυτήν την ημερίδα προσεγγιστικέ η έννοια αυτή και από μια 
πιο συγκριτική οπτική καθώς οι ομιλητές θα αναφερθούν 
και στον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική προστασία στο 
εξωτερικό. Πως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες των άλλων 
κρατών καθώς και τα ίδια τα κράτη.

Βασικός ομιλητές ήταν ο Κωνσταντίνος Κοκολάκης, πρώην 
διευθυντής πολιτικής προστασίας της αποκεντρωμένης 
διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, και ο Κωνσταντίνος Κουγι-
ουμτζίδης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας δήμου Θέρ-
μης καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων πολιτικής 
προστασίας των κοινοτήτων Θέρμης, Μίκρας, Βασιλικών.

Ευχαριστίες

Βήµα

1

ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Βήµα

2
Βήµα

3

Αφαιρέστε
την ασφάλεια.

Πιέστε
τη λαβή.

Βήµα

4

Ψεκάστε σε όλη την επιφάνεια
του καιούµενου υλικού.

Στοχεύστε χαµηλά
στη βάση της φωτιάς.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ
αγάπη στην πράξη!

Διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο: «Χτίζοντας 
την αυτοεκτίμηση του παιδιού μου - Χρήσι-
μες συμβουλές για γονείς και κηδεμόνες» 

διοργανώσαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Μαθη-
τών και Γονέων δήμου Θέρμης» την Τετάρτη, 24 
Νοεμβρίου η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του δήμου Θέρμης και ειδι-
κότερα το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 
Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού σε συνεργασία με 
την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακό Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Εισηγήτρια της εκδήλωσης ήταν η Ελένη Περράκη, 
ψυχολόγος, οικογενειακή θεραπεύτρια, η οποία 
ανέλυσε σε γονείς, παππούδες, θείους, συγγενείς, 
συντρόφους, εκπαιδευτικούς καθώς και σε όποιο-
ν/α ήθελε θέλει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 
των παιδιών γύρω του/της.

Στη διάρκεια της διάλεξης αναπτυχθήκαν θέμα-
τα όπως: «Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση: τι 
είναι ακριβώς και ποιες διαφορές έχουν;», «Πότε 

και πως χτίζεται η αίσθηση αυτή στα παιδιά;», 
«Τι συμβαίνει όταν κάποιος/α έχει πολύ μεγάλη 
αυτοπεποίθηση;» και «Τρόποι ενίσχυσης της 
αυτοεκτίμησης στην παιδική ηλικία και ο ρόλος 
των γονιών/ κηδεμόνων». Στο τέλος της διάλεξης 
τέθηκαν διαφορά ερωτήματά τα οποία απαντήθη-
καν σε πραγματικό χρόνο. 

«Συγχαρητήρια στον διευθυντή, το σύλλογο διδα-
σκόντων, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, του 
σχολείου, οι οποίοι αξιοποιούν το πρόγραμμα αυτό 
της συμβουλευτικής, που το προσφέρει δωρεάν 
ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Ανατολική 
ΑΕ. Εύχομαι να ακολουθήσουν το παράδειγμα κ τα 
υπόλοιπα σχολεία μας» επεσήμανε σε δηλώσεις 
του ο αντιδήμαρχος παιδείας του δήμου Θέρμης 
Στυλιανός Αποστόλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

Διαδικτυακή διάλεξη
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Πολύ πετυχημένη ήταν η 

επιστροφή στην αγω-

νιστική δράση για το 

Τμήμα μπάτμιντνομ (badminton) 

του αθλητικού συλλόγου του 

Α.Ο. Θέρμης «Θερμαίου», μετά 

τον εγκλεισμό και την ακύρωση 

κάθε αγωνιστικής δραστηριό-

τητας λόγω των συνεπειών της 

πανδημίας του Covid 19. 

Η αγωνιστική ομάδα του μπά-

τμιντνομ του Α.Ο. Θερμαίος είχε 

δυναμική επιστροφή στην αγωνι-

στική δράση στους περιφερειακούς 

αγώνες U13 και U17 της Κεντρικής 

Μακεδονίας που πραγματοποιή-

θηκαν στο κλειστό γυμναστήριο 

στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης.

Ο Βίκτωρας κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στο απλό αγοριών, ενώ 

ιδιαίτερη χαρά έδωσε το καθυστε-

ρημένο, κατά ένα χρόνο, βάπτισμα 

του πυρός για τον Σπύρο (ο οποίος 

συμμετείχε ως 15άρι, στην μεγαλύ-

τερη κατηγορία U17), με την ευχή 

για διάκριση στους επόμενους 

αγώνες.

Η Μαριλένα κατέκτησε το ασημένιο 

μετάλλιο στο απλό κοριτσιών, ενώ 

το δίδυμο  Βίκτωρα και Μαριλένας 

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 

μικτό ανδρών -γυναικών.

Η διοίκηση του συλλόγου εξέφρασε 

την ικανοποίησή της για την πού 

θετική έναρξη της αγωνιστικής 

δράσης και έδωσε τα συγχαρη-

τήρια σε όλα τα παιδιά και τους 

προπονητές για την εμφάνιση και 

την προσπάθειά τους. όπως τόνι-

σε «τα μετάλλια για Βίκτωρα και 

Μαριλένα ήταν το αποτέλεσμα 

της ασταμάτητης προετοιμασίας 

τους προηγούμενους μήνες. Συγ-

χαρητήρια και στον προπονητή μας 

Βασίλη Όρλη για το εντυπωσιακό 

ξεκίνημα».

Νίκες για το τμήμα των δυναμικών 
αθλημάτων του Θερμαϊκού   

Το τμήμα των δυναμικών αθλημά-
των του Θερμαϊκού Θέρμης, έδωσε 
πολλές νικηφόρες μάχες στη διορ-
γάνωση που πραγματοποιήθηκε 
στην Καλαμαριά στις 17 Οκτω-
βρίου. Ειδικότερα οι προπονητές 
της ομάδας Κωστής και Μάρκος 
Κονδυλάκης παρουσίασαν τους: 
 

• Ζαφείρη Σταύρο, στην κατη-
γορία των 80 κιλών στο μποξ, 
ο οποίος νινησε τον αντίπαλό 
του Βλαντιμίρ, με εγκατάλειψη 
και τη δήλωση ότι «ο παίκτης 
μας είναι για επαγγελματικούς 
αγώνες», συγχαίροντας του 
προπονητές του Θερμαικου 
Θέρμης για την προετοιμασία 
του.

• Σαμουήλ Ρούτση, ο 11χρονος 
μαχητής της Πυγμαχίας σε 
αγώνα 3 γύρων με αντίπαλο 
αθλητή από σύλλογο της Καβά-
λας βγήκε νικητής στα σημεία 
κάνοντας ένα τεχνικό αγώνα.

• Ραφαήλ Χάγκαν, ο οποίος έκανε 
δύο sparring και μας έδειξε ότι 
τα πρώτα του βήματα στο άθλη-
μα ήταν πολύ θετικά και για το 
λόγο αυτό οι προπονητές του, 
έθεσαν υψηλούς στόχους γι 
αυτόν.

• Νάσια Κανταλάφτ, η οποία 
πολύ γρήγορα έβγαλε νοκαουτ 
την αντίπαλο της και οι άνθρω-
ποι του συλλόγου της Θέρμης 
περιμένουν τον επόμενο αγώνα 
της για να την απολαύσον. Μάλι-
στα οι προπονητές της ανα-
κοίνωσάν ότι θα της κλείσουν 
αγώνες στο εξωτερικό μέσα 
στο 2021.

• Βάνα Βλαχοπούλου, η οποία 
πρόσφερε ένα ωραίο θέαμα 
σε ένα sparring τριών γύρων. 

• Τέλος το Χρήστος Βασιλειάδη, 
ο οποίος είχε μια ατυχία στον 
αγώνα και σταμάτησε λόγω 
τραυματισμού. Παρόλα αυτά 
δήλωσε στους προπονητές του 
ότι «ο τραυματισμός μου με 
πείσμωσε πιο πολύ, θα γίνω 
καλύτερος, πιο προσεκτικός 
και προσηλωμένος στις προ-
πονήσεις μου».

Σημειώνεται, ότι οι προτάσεις για 
αγώνες στο εξωτερικό στην ομάδα 
του Θερμαϊκού είναι πολλές. Αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν αθλητές – 
μαχητές που ήδη προετοιμάζονται 
στην Ολλανδία για τους αγώνες του 
Infusion. Παράλληλα ο σύλλογος 
προεταοιμάζεται και για Αλβανία, 
εάν όλα πάνε καλά, θα βρεθούμε 
για αγώνες στην Αυλώνα. 

Σαράντα οκτώ μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης συμμετείχαν στο φετινό, 4ο διαγωνισμό φωτογραφίας με 
θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε – Βιώσιμη διαχείριση πόρων», τον 

οποίο οργάνωσε για μία ακόμη χρονιά η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρά τις  δύσκολες συνθήκες 
λόγω covid, συμμετοχές υπήρχαν από όλη την Κεντρική Μακεδονία, 
με 134 φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες 
προσπάθησαν να δώσουν την δική τους εικόνα για το περιβάλλον και 
τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εκδήλωση βράβευσης των 
παιδιών έγινε διαδικτυακά.

Νικητές του φετινού διαγωνισμού αναδείχθηκαν οι φωτογραφίες των

• Άντονυ Γκίκα  
από το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας

• Άννα -Βασιλική Νάτση  
από το 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Οι δύο νικητές κερδίζουν δωροεπιταγές για αγορά φωτογραφικού υλικού, 
των 500 και 300 ευρώ αντίστοιχα.

Στην εκδήλωση, παρουσιάσθηκαν φωτογραφίες με τις οποίες συμμετεί-
χαν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες και απονεμήθηκαν τα δύο 
βραβεία καθώς επίσης και οι 20 έπαινοι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της 
κριτικής επιτροπής.

Στην επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών συμμετείχαν οι Γεώργιος 
Κατσάγγελος, καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών, τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Στυλιανός Ντεξής, αναπληρωτής καθηγητής 
Σχολής Καλών Τεχνών, τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, 
Κώστας Στυλιάδης, πρόεδρος Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Κ. Μακεδονίας, 
εκπαιδευτικός, βιολόγος, δρ. Αντωνία Δαρδιώτη, υπεύθυνη Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 
δρ. Χριστίνα Τσαλίκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο διαγωνισμό συμμετείχε ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητριών και 
μαθητών, αν λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, όπως τονίστηκε από 
το πάνελ της εκδήλωσης στο οποίο συμμετείχαν από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., 
ο πρόεδρος της Ανατολική ΑΕ Σωκράτης Σαμαράς ο Γενικός Διευθυντής 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ  

Απονομή βραβείων 4ου 
διαγωνισμού φωτογραφίας

Ιάκωβος Σαρηγιάννης, ο  Κώστας 
Στυλιάδης, πρόεδρος παραρτήματος 
ΠΕΕΚΠΕ Κ. Μακεδονίας, εκπαιδευτι-
κός, βιολόγος. Αφού συνεχάρησαν 
όλα τα παιδιά για την συμμετοχή 
τους, αλλά και την προσπάθεια που 
κατέβαλαν μέσω των φωτογραφιών 
τους να αποτυπώσουν τους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με 
θέμα του διαγωνισμού, σχολίασαν 
πολύ θετικά το ιδιαίτερα βελτιωμένο 
επίπεδο των φωτογραφιών. Την 
εκδήλωση συντόνισε η Νατάσα Ριζο-
πούλου, υπεύθυνη προγραμμάτων 
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για 
το περιβάλλον, της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στον 
φετινό διαγωνισμό προέρχονται από 
τα παρακάτω σχολεία: 1ο Γυμνάσιο 
Καλαμαριάς, 1ο Γυμνάσιο Μενε-
μένης,2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας, 3ο 
Γυμνάσιο Εχεδώρου, 4ο Γυμνάσιο 
Αμπελοκήπων, 9ο Γυμνάσιο Καλαμα-
ριάς, Γυμνάσιο Φρυγανιώτη, Εκπαι-

δευτήρια Άγιος Παύλος, Καλλιτεχνι-
κό Γυμνάσιο - Λ.Τ. Αμπελοκήπων, 2ο 
Γυμνάσιο Έδεσσας, Μουσικό Σχολείο 
Γιαννιτσών, Γυμνάσιο Λιτοχώρου, 1ο 
Γυμνάσιο Σερρών, 1o ΕΠΑΛ Σταυ-
ρούπολης,1ο Γενικό Λύκειο Καλαμα-
ριάς,1ο Λύκειο Ευκαρπίας,1ο Λύκειο 
Θέρμης, 1ο Λύκειο Πανοράματος,2ο 
Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης,4ο 
ΓΕΛ Δράμας (Καλαμαριά) , ΓΕΛ Χαλ-
κηδόνας, ΕΠΑΛ Επανομής, Ενιαίο 
Ειδικό Επαγγελματικό , Γυμνάσι-
ο-Λύκειο Κατερίνης, 2ο ΕΠΑΛ Σερ-
ρών, Γενικό Λύκειο Νιγρίτας, ΓΕΛ 
Αρναίας, ΓΕΛ Νέου Μαρμαρά, ΓΕΛ 
Νέων Μουδανιών

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση 
ανάμεσα στους παρευρισκόμε-
νους, παιδιά, εκπαιδευτικούς και 
εκπροσώπους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΕ, με τον Γενικό Διευθυντή της 
να ανακοινώνει την υλοποίηση και 
την φετινή σχολική χρονιά, του 5ου 
διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ BADMINTON  
U13, U17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δυναμική παρουσία 
του Α.Ο.Θ. ΘερμαίοςΜε τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη 

Αυγενάκη συναντήθηκε ο πρόεδρος 
του ΘΕΡΜΑΙΑΚΟΥ Θέρμης Χαράλαμπος 

Αμπατζίδης στα πλαίσια των προσπαθειών του αθλη-
τικού συλλόγου για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού. 

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ομάδας της Θέρμης ήταν 
εκ των πρωτεργατών της συγκρότησης της επιτροπής 
ομάδων της Γ’ Εθνικής, με σκοπό να ισχυροποιηθεί 
η φωνή των συλλόγων που απαρτίζουν την εν λόγω 
κατηγορία. Στο πλαίσιο των προσπαθειών η επιτροπή 
συναντήθηκε στην Αθήνα με τον κ. Αυγενάκη στον 
οποίο και έθεσαν τα ζητήματα που απασχολούν τον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Σημειώνεται, ότι στην συντονιστικής επιτροπής των 
ομάδων της Γ’ Εθνικής, εκτός του προέδρου του 
Θερμαϊκού Θερμής συμμετέχουν, ακόμη, οι: Γιάννης 
Ασσαργιωτάκης από τον Πόρο Ηρακλείου, Δημήτρης 
Παπαδόπουλος από τον Μέγα Αλέξανδρο Ημαθίας, και 
Λάμπρος Ιωακείμ από τον Ηρακλή Λάρισας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά το τέλος της συνάντη-
σης οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους με 
σκοπό να τα πουν σύντομα και πάλι, ούτως ώστε να 
αρχίζουν να παίρνουν «σάρκα και οστά» αυτά που 
συζητήθηκαν. Μετά την συνάντηση, η συντονιστική 
επιτροπή των ομάδων της Γ’ Εθνικής, σε ανακοίνωσή 
της επισημαίνει ότι : «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε πολύ καλό κλίμα με την συντονιστική επιτροπή να 

θέτει σειρά θεσμικών και οικονομικών θεμάτων που 
ταλανίζουν τις ομάδες όπως π.χ. η παντελής έλλειψη 
οικονομικών πόρων, η ασφάλιση των ποδοσφαιριστών, 
τα προβλήματα των μετακινήσεων των ομάδων σε όλη 
την Ελλάδα, η άνευ έγκρισης χρησιμοποίηση των ομά-
δων στους αγώνες του στοιχήματος και πολλά άλλα. 
Ο Υφυπουργός κος Αυγενάκης αναγνώρισε το δίκαιο 
των αιτημάτων και δεσμεύτηκε να βοηθήσει έμπρακτα 
στην επίλυσή τους ενώ συμφωνήθηκε να εδραιωθεί 
μια σταθερή επικοινωνία καθώς και συναντήσεις σε 
μηνιαία βάση με τον ίδιο και τις υπηρεσίες του. Τα 
μέλη της συντονιστικής επιτροπής ευχαρίστησαν τον 
Υφυπουργό κο Αυγενάκη και τους συνεργάτες του για 
τον τόσο εποικοδομητικό διάλογο που είχαν».

Συνάντηση
του ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 
με Αυγενάκη
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Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓKΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στα 59.220.972,51€ 
ο προϋπολογισμός του 2022 
του δήμου Θέρμης

Σ
ημειώνεται ότι η δημοτική 
επιτροπή διαβούλευσης 
του δήμου γνωμοδότησε 
ομόφωνα υπέρ του προ-

σχεδίου του προϋπολογισμού, η 
εκτελεστική επιτροπή συγκέντρω-
σε και αξιολόγησε τις προτάσεις 
των υπηρεσιών και εισηγήθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού 
προς την οικονομική επιτροπή, η 
οποία λαμβάνοντας όλα τα παρα-
πάνω υπόψη συνέταξε το σχέδιο 
του προϋπολογισμού. 

Το σχέδιο υποβλήθηκε σύμφωνα 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο με έγγραφο 
επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
2022 του δήμου Θέρμης «είναι 
ισοσκελισμένος, τηρεί όλα τα κρι-
τήρια αξιολόγησης σύμφωνα με 
την ΚΥΑ, καταγράφει με πλήρη 
ανάλυση το σύνολο των εσόδων 
και εξόδων για το 2022 και δεν 
απαιτείται καμία τροποποίηση 
για την υποβολή του για ψήφιση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο». Στη 
συνέχεια καταρτίστηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του δήμου έτους 2022 και 
τέθηκε υπ όψιν του Δημοτικού 
Συμβούλιου για την ψήφισή του. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Οκτωβρίου ενέκρινε με πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του οικονομι-
κού έτους 2022 του δήμου Θέρμης. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τέθηκαν υπόψη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία.  
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 59.220.972,51 ευρώ.

Η Δ.Σ. Άννα Τσιφτελίδου επεσήμανε ότι έχουμε 
πραγματικά «έναν τεχνικά, από ό,τι φαίνεται, άρτιο 
προϋπολογισμό» και έθεσε το ερώτημα «τι θα υλο-
ποιηθεί από όλα αυτά». Έκανε λόγο για κάποιους 
εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα όπως 
οι ΚΑΠ που δεν αυξάνονται, τα παρακρατηθέντα για 
τα οποία δεν υπάρχει καμία δέσμευση κλπ.

Σημείωσε ότι «δεν είναι σαφές το κοινωνικό πρόσωπο 
του πρ/μού», και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να 
ιεραρχείται η κοινωνική πολιτική, και να οργανωθεί, 
ένα δημοτικό κοινωνικό δίκτυο, ως παρατηρητήριο 
των κοινωνικών αναγκών, όπου συμμετέχουν όλοι 
όσοι έχουν ενεργή δράση κοινωνικής αρωγής στα 
πλαίσια του δήμου. 

Ανέφερε ότι είναι απαραίτητη μια γενικότερη υποστή-
ριξη και προώθηση μορφών κοινωνικής πολιτικής και 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης 
των αγορών χωρίς μεσάζοντες με τοπικά προϊόντα 
από τη Θέρμη, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά, ενίσχυση 
του γραφείου συνεργασίας και των επαγγελματιών 
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, Ανάπτυξη κοινωνικού 
φροντιστηρίου με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά 
για απομακρυσμένες κοινότητες του δήμου, καθώς 
και διεκδίκηση της ενίσχυσης του έργου του Κέντρου 
Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.

Ο Δ.Σ. Χρήστος Φάσσας είπε ότι από τον προϋπο-
λογισμό διαφαίνεται ότι τα ίδια έσοδα του δήμου, τα 
δαπανούμε σε συγκεκριμένους σκοπούς και όποιο 
έργο γίνεται είναι χρηματοδοτούμενο μέσω διαφό-
ρων προγραμμάτων από εξωγενή έσοδα. Επεσήμανε, 
επίσης, ότι επειδή υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο 
και έχουμε μία αξία της τάξης των 50.000 € χονδρικά 
ανά στρέμμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να εμφανί-
ζονται αυξημένα τέλη για τους επαγγελματίες στην 
περιοχή αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιοχή 
της επέκτασης του Τριαδίου. 

Υπογράμμισε, ότι σε ό,τι αφορά το δήμο και την προ-
σπάθεια που γίνεται για την αξιοποίηση των πόρων 
του, δεν υπάρχει κάτι αναπτυξιακό, δεν στοχεύει στην 
προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας, στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων στη γειτονιά 
μας, δεν ασχολείται με το ζήτημα της προσέλκυσης 
επισκεπτών στο δήμο μας ή της τουριστικής ανάπτυ-
ξης του τόπου μας. 

Ανέφερε ότι συμφωνεί δε με όλες τις δαπάνες που 
προβλέπονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 
π.χ. ενίσχυση της ΔΕΠΠΑΘ και επανέλαβε την πρόταση 
για  έκπτωση 20% των διδάκτρων που πληρώνονται 
από τους δημότες μας και από τους κατοίκους του 
δήμου Θέρμης για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα 
του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Εξέφρασε τέλος την εκτίμηση ότι ο προϋπολογισμός 
δεν κινείται στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυ-
ξης, καθώς δεν εξελίσσονται τα μεγάλα έργα που θα 
γίνουν στους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου, και 
θα δώσουν πνοή στις τοπικές κοινωνίες, με μόνη 
εξαίρεση το κλειστό γυμναστήριο του Τριλόφου. 

Ο Δ.Σ. Θεοφάνης Καρκατζούνης είπε έχου-
με μια αλλαγή προς το πολύ χειρότερο, σε 
μεσαιωνικές καταστάσεις σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας που καλείται ένας νέος 
να μπει στην αγορά εργασίας, σε σχέση με 
το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, σοβαρή 
αύξηση στα τιμολόγια παντού, δηλαδή αυξή-
σεις που κάνουν τη ζωή δύσκολη. 

Ανέφερε, ότι τα σχολεία σήμερα έχουν χιλιά-
δες κενά, στη δε υγεία που υποτίθεται ότι 
έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα εν μέσω 
4ου κύματος πανδημίας, ζούμε καταστάσεις 
δύσκολες, πολύ δύσκολες που δείχνουν και 
την κατάσταση. 

Υποστήριξε ότι ο δήμος μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να υλοποιήσει αντισεισμικά 
έργα, να φτιάξει υποδομές, να συντηρήσει 
δρόμους, πεζοδρόμια, να καλύψει ανάγκες 
σε αθλητισμό, σε πολιτισμό, να στηρίξει 
την κοινωνική πρόνοια, παιδικούς σταθ-
μούς, πάρκα, παιδικές χαρές. «Όλες αυτές 
οι ανάγκες δεν αποτελούν προτεραιότητα, 
δεν ιεραρχούνται ως έργα αναγκαία αυτά 
που καλύπτουν μεγάλες ανάγκες. Επιπλέον 
υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που οφείλονται 
στην έλλειψη προσωπικού» σημείωσε. 

Τέλος ο Δ.Σ. Δημήτριος Βλαχομήτρος είπε 
ότι οι μνημονιακές πολιτικές και τα μνημό-
νια που θα ισχύουν μέχρι το 2060 έφεραν 
χρεοκοπία στο λαό, στις επιχειρήσεις, όπως 
και τους δήμους. 

Υποστήριξε ότι τα χρήματα «πηγαίνουν όλα 
στο μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο και εφοπλι-
στικό κεφάλαιο, στα ΜΜΕ, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στους μεγάλους ιδιοκτήτες 
και στις εταιρείες του ποδοσφαίρου». Εξέ-
φρασε, την άποψη ότι «Ο προϋπολογισμός 

είναι  φορομπηχτικός προσθέτοντας νέους 
φόρους με την φορολόγηση των μη ηλεκτρο-
δοτούμενων χώρων, υπόγεια και πυλωτές 
και εξωτερικούς χώρους. Η διοίκηση δε 
του δήμου αλλά κυρίως της Περιφέρειας 
και η κυβέρνηση εμμένουν στην ανύπαρκτη 
πολιτική αντιπλημμυρικής προστασίας». Επε-
σήμανε ότι δεν έχουμε ακόμα πιστοποίηση 
στις παιδικές χαρές στο σύνολό τους, ότι 
δεν γίνονται μικρά έργα άμεσων αναγκών 
στις τοπικές κοινότητες, όπως, κόμβοι, πεζο-
δρόμια, ηλεκτροφωτισμός, παιδικές χαρές, 
αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, ποδηλα-
τόδρομοι, στέκια νεολαίας κ.α.

Αναφέρθηκε, τέλος στο «στο μεγάλο πρόβλη-
μα της ύδρευσης», και ζήτησε να προχωρήσει 
η μελέτη και να να γίνει η αντικατάσταση του 
δικτύου στα Βασιλικά. «Τα προβλήματα στα 
σχολεία παραμένουν, με  ελλείψεις σε θέσεις, 
σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε προσω-
πικό καθαριότητας με τους συμβασιούχους  
ορισμένου χρόνου να είναι περισσότεροι από 
τους μόνιμους. Παραμένουν τα προβλήματα 
που οδηγούν στην καταστροφή του περι-
βάλλοντος τα λατομεία των Ταγαράδων, 
η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στον 
Άγιο Αντώνιο σκουπίδια τα οποία τα βλέπεις 
παντού» κατέληξε. 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με πλειοψηφία 
τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο 
πλαίσιο δράσης έτους 2022. Την απόφαση 
καταψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου,  Ά. 
Πράτανος, Ι. Ιωσηφίδης, Δ. Χίνη, Χ. Φάσσας, 
Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη, Θ. Καρκατζού-
νης, Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά την εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης είπε ότι από τα 
στοιχεία του Π/Υ προκύπτει η εικόνα της λειτουργίας 
του δήμου, και ότι η «ακτινογραφία» των αριθμών 
απεικονίζει τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και 
της υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής που έχει η 
πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση του δήμου.

Σε αυτό το σημείο ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι «πρώτη 
προτεραιότητα στην πολιτική της διοίκησης του δήμου 
καταλαμβάνει η κοινωνική πολιτική και η κοινωνική 
συνοχή, με τη δαπάνη σημαντικών ποσών για τα Νομι-
κά Πρόσωπα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 
στους πολίτες. Ενδεικτικά ανέφερε την προβλεπόμενη 
οικονομική στήριξη της ΔΕΠΠΑΘ με 1,5 εκ. ευρώ, του 
ΚΕΚΟΙΠΡΟ με 1,7 εκ. ευρώ, των σχολείων με 0,5 εκ. 
ευρώ, της Δημοτικής Συγκοινωνίας με 0,5 εκ. ευρώ, 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου με 0,3 εκ. ευρώ και των 
συλλόγων-σωματείων και απόρων με 0,2 εκ. ευρώ, που 
προέρχονται από ίδιους πόρους του δήμου. Αν ληφθεί 
υπόψη δε ότι από τα 11,5 εκ. ευρώ των ίδιων πόρων 
ποσό περίπου 6,2 εκ. ευρώ αφορούν σε ανταποδοτι-
κά έσοδα, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν παρά 
μόνο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, συμπεραίνεται 
ότι για επενδύσεις (μελέτες, έργα, προμήθειες) από 
ίδιους πόρους απομένουν μόνο περίπου 0,6 εκ. ευρώ, 
δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχουν χρήματα για νέα 
έργα από ίδιους πόρους.

Τόνισέ ότι στόχο της διοίκησης αποτελεί η ανάπτυξη 
και η προοπτική για όλες τις περιοχές του δήμου, με 
τις προτάσεις και εντάξεις μελετών, έργων και προμη-
θειών παγίων σε όλα τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά 
προγράμματα (υπόλοιπα ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
και ΙΙ, Πράσινο Ταμείο, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), αλλά και 
με την προσπάθεια για εκτέλεση έργων στην περιοχή 
του δήμου και από άλλους φορείς (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, 
ΠΚΜ, Δασαρχείο). Τόνισε, μάλιστα, ότι από τη ΔΕΥΑ 
Θέρμης, εκτελούνται έργα συνολικού ύψους περίπου 
30,0 εκ. ευρώ, και αναμένεται ένταξη για έργα προϋ-
πολογισμού περίπου 10,0 εκ. ευρώ, που δεν φαίνονται 
προφανώς στον Π/Υ του δήμου.

Επίσης, τόνισε ότι αναμένονται νέες εντάξεις έργων 
στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, που στον Π/Υ 
φαίνονται με το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Τέλος, 
αναφέρθηκε ενδεικτικά στα έργα τρίτων φορέων, 
όπως της ΠΚΜ μέσω προγραμματικών συμβάσεων 
(ασφαλτοστρώσεις, γέφυρα οδού Περικλέους), της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (έργο οδικής ασφάλειας ΕΟ 16, 
αποχέτευση ομβρίων Ν. Ραιδεστού, δίκτυο ύδρευ-
σης στα Βασιλικά), και του Δασαρχείου (διευθέτηση 
ρέματος Τριαδίου).

«Ο Π/Υ του 2022 περιέχει το μεγαλύτερο μέρος των 
προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών και επιχειρεί 
να απαντήσει σε μεγάλο αριθμό μικρών και μεγά-
λων αναγκών του δήμου, να λύσει μικρά και μεγάλα 
προβλήματα. Από την υλοποίηση του Π/Υ θα φανεί 
η ρεαλιστικότητα και η αποτελεσματικότητά του» 
κατέληξε. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
λαμβάνοντας το λόγο συνεχάρη όσους συμμετείχαν 
στη σύνταξη του και σημείωσε ότι θα είναι ο πρώτος 
προϋπολογισμό που θα περάσει, τουλάχιστον στην 
Κεντρική Μακεδονία και θα είναι έτοιμος σίγουρα την 
1η Γενάρη να λειτουργήσει. «Αναγκαζόμαστε βέβαια 
να καταρτίζουμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογι-
σμούς το καλοκαίρι κι αυτό καθιστά τον προϋπολογισμό 
ανεπίκαιρο ακόμη και σήμερα που τον εγκρίνουμε» 
και ανέφερε ότι υπάρχουν έργα που έχουν ενταχθεί 
πρόσφατα για χρηματοδότηση (π.χ. τον Πρωτοβάθμιο 
και το Δευτεροβάθμιο Αντισεισμικό Έλεγχο κτιρίων (Α. 
ΤΡΙΤΣΗΣ) και δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Σημείωσε με έμφαση ότι εξακολουθεί να αποτελεί 
«βασική στόχευση η στήριξη της κοινωνικής πολιτικής 
με τα ποσά που διατίθενται για τη ΔΕΠΠΑΘ, το ΚΕΚΟ-
ΠΡΟ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες 
δράσεις που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο και 
ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες».

«Ο προϋπολογισμός λοιπόν του 2022 αποτελεί συνέχεια 
της αναπτυξιακής πολιτικής με σαφή στόχο την υλο-
ποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων με ρεαλισμό 
και στόχο την επίλυση των βασικών προβλημάτων 
ολόκληρου του δήμου» υπογράμμισε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Τακτικά

Έκτακτα

Έσοδα Π.Ο.Ε.

Εισπράξεις δανείων 
απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων και επιστροφές 
χρημάτων

Χρηματικό υπόλοιπο

ΣΥΝΟΛΟ

14.391.794,24€

8.719.537,31€

1.820.000,00€

14.695.200,00€

5.516.000,00€

14.078.440,96€

59.220.972,51€

Λειτουργικές δαπάνες 
χρήσης

Επενδύσεις

Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις

Αποθεματικό

29.989.758,83€

12.487.126,27€

16.601.775,00€

142.312,41€

59.220.972,51€

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
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Νέα διοίκηση 
στο σύλλογο Σερραίων
Νέα διοίκηση απέκτησε ο σύλλογος Σερραίων 
κατοίκων δήμου Θέρμης, μετά τις αρχαιρεσίες 
της 14ης Νοεμβρίου και της σύγκληση σε σώμα 
των εκλεγέντων υποψηφίων. Το νέο διοικητικό 
συμβούλιο του συλλόγου αποτελείται από τους 
εξής :                         

Μαλούδης Παναγιώτης -πρόεδρος,

Δαβίτη Στέλλα -αντιπρόεδρος,

Μαγκριώτη Μαρία, -γ. γραμματέας 

Γουλιάρης Ευάγγελος -ταμίας 

Ανθουλάκης Κυριάκος -μέλος 

Κατσικαρίδης Λεωνίδας -μέλος

Βαλιούγα Βάσω - Μέλος, και

Γεωργάκος Χαράλαμπος, 

Βουδούρης Γεώργιος και 

Τσομπανίδης Βασίλειος αναπληρωματικά μέλη.                                                                  

Το νέο Δ.Σ. εύχεται να συνεχίσει την άριστη 
συνεργασία, με τους φορείς που είναι μέλος ο 
σύλλογος (Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων 
Θεσσαλονίκης και Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων), με όλους 
τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τον δήμο 
Θέρμης, με την Ένωση Εμπόρων και Επαγγελ-
ματιών Θέρμης καθώς και με όλους τους φορείς 
που βοηθούν και συμπαραστέκονται στο έργο.             

 
Εκμάθηση παραδοσιακών χορών
Ο σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήμου Θέρ-
μης, μετά από 2 χρόνια πολιτιστικής απραξίας, 
ξεκίνησε τα μαθήματα εκμάθησης Σερραϊκών 
παραδοσιακών χορών, τηρώντας αυστηρά όλα 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εύχεται. μάλιστα 
σύντομα να επιτραπούν και οι πολιτιστικές εκδη-
λώσεις, που τόσο μας έλειψαν, για να «γευτούμε» 
ξανά και λίγο παραδοσιακή Ελλάδα.

Τα μαθήματα γίνονται στο νέο χώρο του Συλλό-
γου, κάθε Δευτέρα από 19:00 - 22:30 (παραδοσι-
ακοί χοροί από τα Σέρρας) και κάθε Παρασκευή 
από 20:00-23:30 (παραδοσιακοί χοροί από όλη 
την υπόλοιπη Ελλάδα). Στο άμεσο μέλλον θα 
ξεκινήσουν μαθήματα, το Παιδικό και Εφηβικό 
Τμήμα. 

Νέα διοίκηση στο σύλλογο 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών 
Θέρμης
Νέα διοίκηση απέκτησε ο σύλλογος Μανδρι-
τσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, μετά τις αρχαι-
ρεσίες της 17ης Οκτωβρίου και της σύγκληση 
σε σώμα των εκλεγέντων υποψηφίων. Το νέο 
διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αποτελείται 
από τους εξής:                         

Πρόεδρος: Μαρία Καμπουρίδου

Αντιπρόεδρος: Φλωρεντία Χατζοπούλου

Γραμματέας: Άννα Βογιατζή

Ταμίας: Σάκης Καραβοκύρης

Μέλος: Μπερμπέρη -Μαρτάκου Βασιλεία

Μέλος: Θεοχάρης Λαμπάκης

Μέλος: Μαρία Μπαμπούση

Αναπλ. Μέλος : Φωτεινή Βογιατζή.

 
Έναρξη χορευτικών
Κάθε Πέμπτη πραγματοποιούνται στο Πολιτι-
στικό κέντρο Θέρμης τα μαθήματα παραδο-
σιακών χορών που διοργανώνει ο σύλλογος 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, με στόχο 
οι συμμετέχοντες ανακαλύψουν την παράδοση 
της Θράκης.

Σημειώνεται ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα 
υγειονομικά πρωτόκολλα  λειτουργίας που είναι 
κάθε φορά είναι σε ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να προσκομίζουν: α) πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test 48ωρου και 

β) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας.

Χοροδιδάσκαλος του συλλόγου είναι ο Νίκος 
Φωτόπουλος, και το πρόγραμμα των μαθήμα-
των είναι το εξής:      
                    

- Παιδικό τμήμα 4-5

- Εφηβικό τμήμα 5-6

- Ενηλίκων 6-7

- Ενηλίκων 7-8

- Ενηλίκων 8-9

Ξεκίνησε η «Ξαστεριά»

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, που πραγματοποιή-

θηκε στις 24 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η νέα πολιτιστική 

χρονιά για το σύλλογο φίλων Κρητικής παράδοσης 

Ξαστεριά. Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία του συλλόγου με την τήρηση του υγειο-

νομικού πρωτοκόλλου κα την ευχή όλων σύντομα 

να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις πολιτιστικές 

δράσεις χωρίς κανένα περιορισμό. 

Ακολούθησε η συμμετοχή του χορευτικού τμή-

ματος του συλλόγου στις δράσεις της παγκρήτιας 

έκθεσης (5 Νοεμβρίου) που πραγματοποιήθηκε 

στις εγκαταστάσεις της διεθνούς έκθεσης Θεσ-

σαλονίκης. Το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του 

συλλόγου παρουσίασε στο πλαίσιο των πολιτιστι-

κών δράσεων της διοργάνωσης παραδοσιακούς 

κρητικούς χορούς.

Σημαντική ήταν και η βοήθεια που συγκέντρωσαν 

τα μέλη του συλλόγου και τα έστειλαν στην Κρήτη 

για να συνδράμουν τους δοκιμαζόμενους κατοίκους 

από το πρόσφατο σεισμό που έπληξε την περιοχή 

του Αρκαλοχώριου της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηράκλειου της Κρήτης.

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
στον Τρίλοφο
Ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου ξεκίνησε και πάλι 
την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 1 και κάθε Τετάρτη στις 
20.30, τα διαδικτυακά μαθήματα από το εργαστήρι 
δημιουργικής γραφής. Μάλιστα ο Π.Σ. Τριλόφου 
περιμένει με χαρά να συναντηθούνε ξανά τα παλιά, 
αλλά και τα νέα μέλη. 

Για τους ενδιαφερόμενους πρέπει να συνδεθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://zoom.us/j/94965369257...  
Meeting ID: 949 6536 9257 
Passcode: 263909

Εορτασμός 
του Όσιου Ευθύμιου του Νέου
Τη μνήμη του Όσιου Ευθύμιου του Νέου, του κτήτωρα 
της ιεράς μονής των Περιστερών Άγιος Ανδρέας το 867 
μ.χ., τα λείψανα τού οποίου κοίτονται εντός τού ιερού 
ναού τίμησε η ενορία της Περιστεράς Θεσσαλονίκης 
του δήμου Θέρμης.

Η μνήμη του Οσίου τιμάτε στις 15 Οκτωβρίου, και στην 
Περιστερά την παραμονή  της εορτής Πέμπτη 14 Οκτω-
βρίου, τελέστικε μέγας εσπερινός. Ανήμερα της εορτής 
( Παρασκευή 15 Οκτωβρίου), τελέστικε αρχιερατική 
θεία λειτουργία χοροστατούντος τού Μητροπολίτη 
Αρδαμερίου και Αγίου Όρους κ. Θεοκλήτου.

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στην 
αίθουσα του ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία τα δωρεάν 
μαθήματα μητρικού θηλασμού, 

δράση η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Κοινότητας δήμου Θέρμης με αφορμή την 
παγκόσμια 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 γενομένης 
από το 1996.

Οι εγκυμονούσες και νέες μητέρες, που 
δήλωσαν συμμετοχή στα δωρεάν μαθήματα, 
σύμφωνα με δελτίο τύπου, που αναρτήθη-
κε εντός του Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα 
του δήμου, αλλά και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας, παρα-
κολούθησαν δια ζώσης τις θεματικές δύο 
κύκλων, που σχετίστηκαν με: διατροφή 
θηλάζουσας, τεχνικές θηλασμού, δυσκολίες 
στον θηλασμό και αντιμετώπιση, πλεονεκτή-
ματα & μειονεκτήματα θηλασμού, μητέρες 
που δεν θηλάζουν. τα μαθήματα διεξήχθη-
σαν με εισηγήτρια την εθελόντρια μαία 
και επαγγελματία ιδιώτη Κυριακή Θωμά, 

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 και 
του Προέδρου της, Πρόδρομο Καϊκονίδη, 
που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για συμ-
βολή στην κοινωνική δράση των δωρεάν 
μαθημάτων μητρικού θηλασμού. Επιπλέον, 
προσφέρθηκαν είδη φροντίδας και περιποί-
ησης 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 δρά-
σης, ήταν η Εντεταλμένη σύμβουλος και 
Πρόεδρος Κοινωνικών δομών του δήμου 
Θέρμης Φανή Χατζηδημητρίου, η οποία έκανε 
τη διανομή των δώρων στις συμμετέχου-
σες και την αποφώνηση της εκδήλωσης, η 
προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Παρέμ-
βασης και Πολιτικής δήμου Θέρμης Χρυσή 
Κληματσούδα και  στελέχη του Κέντρου 
Κοινότητας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθη-
καν σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα κατά 
covid-19 και έπειτα από διαγνωστικό έλεγχο 
όλων των παρισταμένων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δωρεάν μαθήματα μητρικού θηλασμού

Προσφορά οικογενειακού 
κειμηλίου
Με αφορμή τον ορισμό των Βασιλικών ως έδρας των 
εκδηλώσεων του προγράμματος του δήμου Θέρμης 
«Βασιλικά 200 χρόνια» για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
το 1821, ο κ. Αθανάσιος Γεροθανάσης, επί σειρά 
ετών γραμματέας της Κοινότητας Βασιλικών και 
απόγονος του προεστού των Βασιλικών Αθανασίου 
Κοτζιά, ανακοίνωσε ότι έχει στην κατοχή του ως 
οικογενειακό κειμήλιο τη σπάθα του ηρωικού προ-
γόνου του. Ο Αθανάσιος Κοτζιάς υπήρξε σημαντικό 
ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας και πρόεδρος 
της Κοινότητας Βασιλικών επί Τουρκοκρατίας. Ήταν 
γόνος εύπορης οικογένειας με έντονη οικονομική 
δραστηριότητα στην παραγωγή και εξαγωγή μετα-
ξιού στη Γαλλία. 

Ο κ. Αθανάσιος Γεροθανάσης εξέφρασε την επιθυμία 
η σπάθα αυτή να τοποθετηθεί ως παρακαταθήκη 
της ιστορικής κληρονομιάς μας στο «Info Kiosk», τον 
χώρο ιστορικής πληροφόρησης που πρόκειται να 
ιδρυθεί στη νέα  πλατεία «Χάνια» των Βασιλικών. 



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ26 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 27

Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 29 
Σεπτέμβριου, 6, 13, 20, 27 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 
συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα την 4η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Διαμόρφω-
ση κυκλικών κόμβων οδού Α. Κουγιάμη με οδούς Α. 
Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις 
στο οδικό δίκτυο» (αρ. μελ. 9/20219, αρ. έργου 1/2020.

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα του σταδίου της 
οριστικής στατικής μελέτης στο πλαίσιο της εκπόνησης 
της μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Πολιτιστικού κτιρίου 
Ταγαράδων» (Προεκτίμηση αμοιβής ΑΜ10/18)». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. 
Φάσσας απείχε λόγω επαγγελματικής σχέσης με κάποιον 
από τους αναδόχους.

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα του σταδίου της 
οριστικής μελέτης της αρχιτεκτονικής μελέτης και της 
ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης στο πλαίσιο της εκπό-
νησης της μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Πολιτιστικού 
κτιρίου Ταγαράδων» (Προεκτίμηση αμοιβής ΑΜ10/18)». 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 
κ. Χ. Φάσσας απείχε λόγω επαγγελματικής σχέσης με 
κάποιον από τους αναδόχους.

• Παράτεινε ομόφωνα το συμβατικό χρόνο της υπηρεσίας 
με τίτλο «Σχεδιασμός και εκπόνηση επιχειρησιακού 
προγράμματος δήμου Θέρμης 2020-2023»

• Κατένειμε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών 
Επιτροπών (Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων).

• Κατένειμε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση των 
σχολικών επιτροπών (απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
-Τακτοποιητικό του έργου «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετήριου με 
συλλεκτικά Βασιλικών -Θέρμης» (Αρ. μελ.: 39/12, αρ. 
ερ.: 7/18).

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
-Τακτοποιητικό του έργου «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου 
με συλλεκτήρα Βασιλικών –Θέρμης» (Αρ. μελέτης: 
43/2012, αρ. έργου: 2/2019).

• Ενέκρινε με πλειοψηφία τις «Ασφαλτοστρώσεις αγρο-
τικών οδών του αγροκτήματος Τριλόφου του δήμου 
Θέρμης για τη δημιουργία παρακαμπτήριων διαδρομών 
μετά τον αποκλεισμό της οδού Περικλεούς από την 
κυκλοφορία οχημάτων» (Αρ. μελέτης: 14/2020, αρ. 
έργου: 5/2020). Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος ο Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης καταψήφισε, ενώ ο 
Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας απείχε από τη συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποι-
ητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτε-
ρικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την αριθ. 133/2021 απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με τον 
«Καθορισμό διδάκτρων στα τμήματα του Δημοτικού  
Ωδείου και των Σχολών Πολιτισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. διδα-
κτικής περιόδου 2021 – 2022 – Καθορισμός εκπτώσεων 
διδακτικής περιόδου 2021-2022, για ειδικές κοινωνικές 
ομάδες». Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Πράτανος, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης, 
Θ. Καρκατζούνης και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την αμοιβή του δήμου Θέρμης για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην εταιρεία Fraport Greece 
για το έτος 2022. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής προ-
θεσμίας του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρα-
νούς ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου 
δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από 
τις βροχοπτώσεις του 2015» (Αρ. μελ.: 13/2018, αρ. 
έργου: 4/2018).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση μίσθωσης τμήματος 
του υπ’ αριθμ. 955 (πρώην 133) αγροτεμαχίου του 
αγροκτήματος Καρδίας, εκτάσεως 3.358 τ.μ. στο οποίο 
περιλαμβάνεται διώροφο κτίσμα με στέγη, ολικής 
επιφάνειας 241,36 τ.μ., το οποίο μισθώνεται από την 
Γεωργίου ΕλισσάβετΑ.Φ.Μ. 112588290, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15, παρ 12 και 13 του Ν. 4013/2011. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Α. Πράτανος, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης, τοπο-
θετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση και τροποποίηση 
της 5ης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου: «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης 
(εξωτερικό δίκτυο).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των παραδοτέων 
του 7ου σταδίου στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης 
«Μελέτη Β’ Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών της 
Δ.Ε. Βασιλικών του δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων 
αναδασμού». Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας υπερψήφισε με επιφυλάξεις. 

• Παράτεινε ομόφωνα το σύμβαση της Ομάδας Α της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών για 
τις ανάγκες του δήμου Θέρμης, των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου 
Θέρμης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), της Δημοτικής Κοινωφελής Επι-
χείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 
Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), της Σχολικής Επιτροπής Α/ θμιας 
εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαί-
δευσης του δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχό υλοποίησης προϋπολο-
γισμού του Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2021. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας Χρήστος και Σ. Φωτιάδης Σάββας απείχαν 
από τη συζήτηση, ενώ οι  Δ.Σ. κ.κ. Α. Πράτανος, Ε. 
Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. Καρκατζούνης και Δ. 
Βλαχομήτρος τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης 
Σχολικών Επιτροπών (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων).

συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» (Αρ. μελέτης: 
03/2012,  αρ. έργου: 8/2019)» 

• 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.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων στη 
Θέρμη στην οδό Αστυπάλαιας. Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 
κ. Δ. Βλαχομήτρος πρότεινε την μεταφύτευση 
των δέντρων σε άλλη περιοχή και με αυτή 
την παρατήρηση υπερψήφισε.

• Χορήγησε ομόφωνα άδεια επέμβασης επί 
δάσους για την κατασκευή δικτύου οπτι-
κών ινών της εταιρείας με την επωνυμία 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ» δια της εταιρείας 
«Εγνατία Γκρουπ Α.Ε.» εντός δασικής έκτασης 
Ισενλή. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας πρότεινε να 
μπει στους όρους να μη θιγεί η δασική έκταση 
από τις παρεμβάσεις που θα γίνουνε καθώς 
και να καταβληθεί τέλος για την κατάληψη 
της δημοτικής έκτασης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δήμου 
Θέρμης» (Αρ. μελέτης: 34/2018, αρ. έργου: 
6/2019). Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. 
Πράτανος, Ε. Αγοραστούδη και Ι. Ιωσηφίδης 
τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Αποδέχτηκε ομόφωνα την πρότασης για την 
υλοτομία του τμήματος 3 του Κοινοτικού 
δάσους Λιβαδίου του δήμου Θέρμης. 

• Τροποποίησέ με πλειοψηφία την αριθ. 
284/2020 ΑΔΣ περί συγκρότησης επιτρο-
πών παραλαβής προμηθειών και εργασιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
για το έτος 2021. Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
καταψήφισε.

• Αντικατέστησε ομόφωνα μέλος της Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας 

• Όρισε και συγκρότησε ομόφωνα το Δημοτικού 

Σύμβουλο Σ. Γαντά, με αναπληρωτή του τον 
Δ.Σ.  Σ. Σαμαρά στις επιτροπές παραλαβής 
έργων. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την έκθεση πεπραγ-
μένων των συνεδριάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής Ά  εξαμήνου  2021 (ΑΟΕ 326/2021) ). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, 
Δ. Χίνη,  Ι. Ιωσηφίδης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
Ιωάννα τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο 

• Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα την μετάθεση του συμ-
βατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο « 
Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών στο 
5ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης –Τριαδίου». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ε. 
Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Χ. Φάσ-
σας και Κ.Γραικός τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των παρα-
δοτέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέ-
της «Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης 
(Masterplan) ΔΕΥΑ Θέρμης»

• Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παρα-
λαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Απο-
κατάσταση βλαβών και ασφαλτοστρώσεις 
παρακαμπτήριών αγροτικών οδών του αγρο-
κτήματος Τριλόφου του δήμου Θέρμης» 
(Αρ. μελ. 22/2021, αρ. έργου 3/2021). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ε. 
Αγοραστούδη, Δ. Χίνη,  Ι. Ιωσηφίδης,                 

• τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβής δικηγό-
ρου  για χειρισμό υπόθεσης του δήμου (ΑΟΕ 
331/2021).

• Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2021 (14η αναμόρφωση).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

• Κατάρτισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022.

 

Η ΠΕΔΚΜ αποχαιρετά με θλίψη
και βαθύ σεβασμό την Φώφη Γεννηματά

Μια μαχήτρια της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, μια γενναία γυναίκα που έδωσε 

τον αγώνα της με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) αποχαιρετά 

σήμερα με θλίψη και βαθύ αίσθημα σεβασμού τη Φώφη Γεννηματά, μια πολιτικό 

με ισχυρή προσωπικότητά που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο δημόσιο βίο, 

και μια γυναίκα που πάλεψε μέχρι τέλους, δίνοντας μια άνιση μάχη, με σθένος 

και αξιοπρέπεια.

Διερμηνεύοντας τα αισθήματα των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, το Δ.Σ 

της ΠΕΔΚΜ  εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τα μέλη 

του κόμματος της.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης τονίζει: «Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη και οδύνη τη Φώφη Γεν-

νηματά. Μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που έφυγε 

πρόωρα από τη ζωή, παρότι έδωσε τιτάνιο αγώνα για να την κερδίσει. Η είδηση 

του θανάτου της γυναίκας που έδωσε πολυετή μάχη με τον καρκίνο με αξιοπρέ-

πεια και γενναιότητα, μιλώντας ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της συγκλόνισε 

την Ελλάδα, τον πολιτικό κόσμο και την αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος.

Πέρα από πολιτικός, υπήρξε γυναίκα, σύζυγος και μητέρα, σήμερα φεύγοντας από 

κοντά μας, αφήνει πίσω της σημαντικό αποτύπωμα ήθους και αγωνιστικότητας.

Ο πολιτικός κόσμος είναι αναμφίβολα φτωχότερος, όπως και η δημόσια ζωή της 

χώρας. Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια από την αυτοδιοίκηση στην οικογένεια 

της στις δύσκολες στιγμές που περνά. Καλό της ταξίδι».
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Μικρές προσδοκίες 
για τον υπεραισιόδοξο
προϋπολογισμό του 2022!

Απογράφομαι στο δήμο 
Θέρμης, στηρίζω τον τόπο μου!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η διοίκηση του δήμου έφερε προς 
ψήφιση έναν προϋπολογισμό που 
ακολουθεί την πεπατημένη και υπ’ 

αυτή την έννοια τεχνικά άρτιο και υπο-
σχόμενο, όπως θα ήταν ένας προεκλογι-
κός προϋπολογισμός σε συνέχεια ενός 
προεκλογικού τεχνικού προγράμματος.
«Επέτυχε», λοιπόν, ο προϋπολογισμός του 
2022 στις εξετάσεις του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ωστόσο 
το Παρατηρητήριο ελέγχει άλλα κριτήρια 
και δεν αξιολογεί τον προϋπολογισμό ανά-
λογα με το ποσοστό υλοποίησής του ή με 
το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών!
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η δημοτική 
παράταξη που διοικεί το δήμο πέραν των 20 
ετών, φυσικά με την ψήφο του εκλογικού 
σώματος, διοικεί χωρίς άγχος, βασιζόμενη 
στην ιδέα της επανεκλογής της και στην 
πεποίθηση ότι κάποια στιγμή στο απώ-
τερο μέλλον θα υλοποιηθεί και αυτός ο 
προϋπολογισμός …
Συγκεκριμένα πέρα από τις ανελαστικές 
λειτουργικές δαπάνες, ο προϋπολογι-
σμός του 2022, προβλέπει πλήθος έργων 
και προμηθειών. Για το 2022 έχουμε τον 
πρώτο προϋπολογισμό (μετά από το 2019, 
σε καιρό μνημονίων), όπου φαίνεται να 
υπάρχει αύξηση εσόδων -και αντίστοιχα 
εξόδων- στο ποσό των 59.220.972 ευρώ. 
Για το 2021 ανερχόταν μόλις στο ποσό των 
52.743.900 ευρώ. Η  πρόβλεψη προς τα 
πάνω για το 2022 οφείλεται στο ότι στα 
έσοδα προστίθενται οι επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις – από έργα χρηματοδοτούμενα 
ποσού 7.531.309 ευρώ. Έργα δηλαδή που 
θα γίνουν από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων και συγκεκριμένα μέσα από το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (με καθυ-
στέρηση ήδη δυο ετών λόγω αποδόμησης 
του προγράμματος «Φιλόδημος»).
Από την άλλη, βέβαια, πλην των χρημα-
τοδοτούμενων, πολλά έργα είναι επα-
ναλαμβανόμενα και κυρίως αφηρημένα 
ως προς το αν θα εκτελεστούν και πότε, 
πρωτοβουλία που έχει η διοίκηση αφού 
ζυγίσει πρώτα τις ψήφους. 
Και φυσικά έχουμε ένα οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, όπου δεν υπάρχουν 
μεν μνημόνια και, με βάση ό,τι ακούμε από 
τα ΜΜΕ έχουμε ανάπτυξη, αλλά ωστόσο 
όλοι ζούμε σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα 
λόγω του απρόσμενου κύματος ακρίβειας, 
αύξησης των ειδών πρώτης ανάγκης, των 
καυσίμων και της ενέργειας, συνδυαστικά 
με την πανδημία και την κλιματική αλλαγή. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
του κράτους, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι 
για την τοπική αυτοδιοίκηση για το 2022 
παραμένουν οι ίδιοι (χωρίς πρόβλεψη 
για έκτακτες ΚΑΠ για αντιμετώπιση του 
κορονοϊού). Παράλληλα δεν εφαρμόζε-
ται η συμφωνία του μεσοπρόθεσμου για 
αποδόσεις στους δήμους, τα διαθέσιμα 
των δήμων είναι στη διάθεση του κράτους 
και ακατάσχετα για τρίτους κλπ.
Σχεδιάζεται, λοιπόν, μετά από χρόνια ένας 
αυξημένος προϋπολογισμός, μήνυμα θεω-
ρητικά ελπιδοφόρο, για τα υπό χρημα-
τοδότηση έργα, εφόσον ενταχθούμε σε 
αυτά. Τι θα γίνει όμως με όλα τα υπόλοιπα 
που μπαίνουν και βγαίνουν τόσα χρόνια 
αλλά και με δεδομένες τις περιορισμένες 
οικονομικές παροχές από το κράτος, που 
δεν θέλει να δώσει παραπάνω χρήμα-
τα; Τι έκανε ο δήμος μας προκειμένου να 
εξοικονομήσει αλλά και να αυξήσει τα 
έσοδά του στα ταμεία του είτε άμεσα είτε 
έμμεσα για τους δημότες του;  Αναπόδρα-
στα, προκύπτει η ερώτηση: Έχει ευθύνη 
η συγκεκριμένη διοίκηση του δήμου που 

δεν έχουν διαχωριστεί οι αρμοδιότητες 
μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
φταίει που καταργήθηκε ο «Φιλόδημος» 
και καθυστέρησε ο «Τρίτσης», ευθύνεται 
για την κινητικότητα που οι υπάλληλοι 
φεύγουν από το Δήμο για να δουλέψουν 
αλλού στον δημόσιο τομέα;
Αυτονόητα έχει μερίδιο ευθύνης η παρούσα 
διοίκηση, διότι είναι μια διοίκηση τόσο 
παλιά που συνυπάρχει με αυτά τα προ-
βλήματα, έχει αναμφισβήτητα και αυτή 
μερίδιο ευθύνης για την μη επίλυσή τους 
και έχει τελικά και η ίδια γίνει μέρος αυτών 
των προβλημάτων καθώς έχοντας στα 
χέρια της ένα δήμο με ίδια έσοδα και με 
πολλές δυνατότητες εσόδων δεν έκανε ότι 
μπορούσε ώστε να τα αυξήσει. Ενδεικτικά:
-Πώς ακριβώς αξιοποίησε την ακίνητη περι-
ουσία της, όταν δεν έχει επίσημα καταγε-
γραμμένο το σύνολό αυτής και σε δημόσια 
πρόσβαση, ενώ μεταθέτει συνεχώς την 
αγορά ενός GIS; (Geographic Information 
System (GIS) σύστημα το οποίο χαρτο-
γραφεί, επικοινωνεί, παράγει αναλύσεις, 
μοιράζεται πληροφορίες κ.λ.π.)
- Τι έχει πράξει για τη  δημιουργία τοπικής 
ταυτότητας στις κοινότητές μας;
-Πώς ακριβώς εκμεταλλεύεται την προστι-
θέμενη αξία που της προσδίδει το γεγονός 
ότι στα όριά της βρίσκεται το αεροδρόμιο;
-Πώς ακριβώς αξιοποιεί ή σχεδιάζει να 
αξιοποιήσει το παραλιακό της μέτωπο, 
που από τον χωρικό σχεδιασμό, προς το 
παρόν, προβλέπεται απαξιωμένο; 
-Πότε θα διαθέσει τα χρήματα που υπο-
σχέθηκε για τον χωρικό σχεδιασμό, ώστε 
να υπάρξουν σαφείς χρήσεις γης για τις 
Δημοτικές Ενότητες Βασιλικών και Μίκρας; 
-Τι πέτυχε τόσα χρόνια σε επίπεδο πρό-
ληψης από αντιπλημμυρικά έργα, από 
τακτικότητα στον καθαρισμό των ρεμάτων; 
-Τι πέτυχε τόσα χρόνια σε αντιπυρικά έργα; 
-Τι έκανε τόσα χρόνια για την εξοικονό-
μηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και 
στα σχολεία; Τι έκανε τόσα χρόνια για την 
εξοικονόμηση ενέργειας για τον ηλεκτρο-
φωτισμό στους κοινόχρηστους χώρους; 
Τι έπραξε για τη δημιουργία ενεργειακής 
κοινότητας και τη μείωση του συνολικού 
κόστους; 
- Τι έχει πραγματοποιήσει για τη σύγκλιση 
της ανάπτυξης μεταξύ των οικισμών; 
Δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ πίσω σε όλα 
αυτά και σε πολλά άλλα που τρέχουμε να 
προλάβουμε. Ωστόσο έρχεται η διοίκηση 
και ζητά την ψήφιση του προϋπολογισμού 
ως επιβράβευση για το αυτονόητο! Μνημο-
νεύει τα ποσά που επενδύει για κοινωνική 
πολιτική και πολιτισμό και τα ποσά που δίνει 
για την παιδεία! Παριστάνοντας πως αγνοεί 
ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι του Δήμου, ότι 
δεν είναι δώρα προς τους δημότες ώστε να 
πουν ευχαριστώ ή να αισθάνονται υποχρε-
ωμένοι. Είναι χρήματα που βρίσκονται στα 
ταμεία του δήμου από επιχορηγήσεις του 
κράτους, από τη φορολογία των δημοτών 
και που ο δήμος οφείλει να τα διαχειρίζεται 
με τον καλύτερο τρόπο, να παρέχει αυτές 
τις υπηρεσίες και να τις βελτιώνει!
Η διοίκηση έφερε προς ψήφιση έναν προϋ-
πολογισμό που γνωρίζουμε εκ των προτέ-
ρων αφ’ ενός ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
και αφ’ ετέρου που είμαστε βέβαιοι ότι η 
ίδια ακόμη δεν γνωρίζει (πλην των έργων 
όπου θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση) τι 
τελικά και με ποια κριτήρια θα υλοποιήσει.
29.11.2021

Σκέψεις και απόψεις 
για έναν πολιτικό μου φίλο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Ερχονται στιγμές που η αδιαφορία 
και η λήθη της κοινωνίας σε πνίγει 
και πρέπει να είσαι εσύ που πρέπει 

να υπενθυμίσεις το πόσο καλό έκανε 
κάποιος άνθρωπος στον τόπο σου και 
ειδικά όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι 
την προσφορά του. 

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν χρειάζεται 
συστάσεις. Με 40 και πλέον γεμάτα χρό-
νια στην πολιτική είναι ο άνθρωπος που 
έχει κάνει τα περισσότερα έργα στο νομό 
Θεσσαλονίκης από τη θέση του Νομάρχη 
και αργότερα το Περιφερειάρχη. 

Για 10 ολόκληρα χρόνια μίλησε με πρά-
ξεις και όχι με λόγια. Τα έργα που έκανε 
θα μείνουν στην ιστορία. Μόνο τα νέα 
σχολεία τα οποία έκανε ήταν 145!! Τόσα 
σχολεία οι Θεσσαλονικείς δεν θα ξαναδούν 
ούτε στα επόμενα 200 χρόνια!! Ούτε στα 
καλύτερα όνειρα τους δεν θα ξαναδούν 
οι Θεσσαλονικείς τόσα έργα. Δρόμους, 
πλατείες, επεμβάσεις σε κάθε λογής και 
μορφής έργο που χρειαζόταν οι δήμοι της 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Δεν έλεγε 
ποτέ όχι σε κανένα. Βοηθούσε όλους 
τους δήμους με έργα μικρά και μεγάλα. 
Ο καλύτερος Νομάρχης που είχε ποτέ η 
Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο «ΑΝΘΡΩΠΟΣ -ΕΡΓΟ» όπως τον απο-
καλούσαν που αγάπησε και πόνεσε την 
Θεσσαλονίκη όσο κανείς! Ο μόνος πατρι-
ώτης πολιτικός που σαν βουλευτής έφερε 
την ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο! 
Διότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πριν γίνει 
Νομάρχης ήταν για 12 ολόκληρα χρόνια 
βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ήταν πάντα κοντά στο λαό, αγαπούσε 
και ΤΙΜΟΥΣΕ τους πολίτες με την παρου-
σία του σε όλες τις εκδηλώσεις. Πήγαινε 
πάντα ο ίδιος προσωπικά και δεν έστελνε 
αντιπροσώπους και εκπροσώπους όπως 
κάνουν σήμερα. Πήγαινε παντού. Όχι μόνο 
στα μεγάλα έργα για να βγει φωτογραφίες 
και να τον δουν, αλλά εκεί που δεν υπήρ-
χαν κάμερες στις μικρές εκδηλώσεις του 
κόσμου, σε συναυλίες, σε συγκεντρώσεις, 
σε γάμους, σε βαπτίσεις, σε όλα τα γεγο-
νότα της πόλης.

Τα έργα του όμως φαίνεται ότι ενόχλησαν. 
Εκλεγόταν με ποσοστά πάνω από 50%. 
Έλεγε πάντα την αλήθεια. Και η αλήθεια 
πονάει. Γιατί πουλάει το ψέμα, η ζήλια, 
ο φθόνος και η κακία. Γι αυτό και τον 
κυνήγησαν. Και του έριξαν λάσπη. Αλλά 
στο τέλος η αλήθεια κέρδισε το σκοτάδι. 
Και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δικαιώθηκε. 
Ωστόσο ήταν αργά, γιατί πέτυχαν αυτό 
που ήθελαν. Να τον φιμώσουν...

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έκανε μεγάλα 
έργα αλλά υπήρξε και πρωταθλητής στί-
βου στα 400 μέτρα με πολλές συμμετοχές 
και στην εθνική ομάδα. Σήμερα είναι 73 
χρονών και αυτά που έκανε θα μείνουν 
για πάντα στην ιστορία που θα γράψει 
τα μεγάλα του έργα με χρυσά γράμματα.

Ένα έργο που ο ίδιος ο πρώην Νομάρχης 
και περιφερειάρχης πρέπει κάποια στιγ-
μή να δώσει στην δημοσιότητα για να το 
μάθει αναλυτικά και όλος ο κόσμος, πόσο 
αγάπησε και τίμησε την κάθε ψήφο που 

πήρε υλοποιώντας αυτά που είχε ανάγκη 
ο πολίτης.

Αν ήταν άντρας απλός δραστήριος και 
αγαπητός από όλους, αν έκανε καλό στον 
λαό ή αν είχε όραμα να βοηθήσει τον τόπο 
του αυτό αποδεικνύεται από τα έργα και 
τα σχολεία που έκανε στον δήμο Μίκρας 
και μετά στον δήμο Θέρμης.

Είμαι σίγουρος ότι ο νομός Θεσσαλονίκης 
δεν θα ξαναδεί όχι στα 100, αλλά ούτε 
στα 200 χρόνια τα έργα που έκανες εσύ 
σε 10 χρόνια!

Να είσαι πάντα καλά Παναγιώτη Ψωμιάδη 
και να είσαι σίγουρος ότι το έργο σου και 
το όνομά σου θα είναι χαραγμένο με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία του τόπου μας!

ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Πρώην Αντιδήμαρχος 

Η θέση μας για τα δημοτικά
τέλη ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που 
έλαβε χώρα στη σημαδιακή για τη 
χώρα μας ημερομηνία της 17.11.2021, 

ανάμεσα στα υπόλοιπα ήσσονος σημασίας 
θέματα, υπήρχε και το σημαντικότατο 
ζήτημα της ψήφισης των δημοτικών τελών 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας που 
θα ισχύσουν στον δήμο μας την επόμενη 
χρονιά 2022.
Πριν αναφέρουμε αναλυτικά την τοποθέτη-
ση της παράταξής μας για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, ας μας επιτραπεί μια σύντομη 
αναδρομή στο ιστορικό της θέσης μας. 
Από την προεκλογική περίοδο του 2019, 
όταν και πρωτοεμφανίστηκε στα δημοτι-
κά πράγματα η δημοτική μας παράταξη, 
μία από τις πλέον σημαντικές θέσεις μας 
αφορούσε στο ζήτημα της μείωσης των 
δημοτικών τελών που υποχρεώνονταν 
να καταβάλλουν στον δήμο οι επιχειρή-
σεις, μια δαπάνη που ήταν πραγματικά 
ασήκωτη για τις επιχειρήσεις, ιδίως, που 
λειτουργούν εκτός των σχεδίων πόλεων 
των οικισμών, λόγω, κυρίως, του μεγέθους 
των κτιρίων που χρησιμοποιούν για τη 
λειτουργία τους και της μεγάλης έκτασης 
των γηπέδων που καταλαμβάνουν. Στην 
προεκλογική περίοδο, κανένας δεν ασχο-
λήθηκε με την πρότασή μας για μείωση 
των δημοτικών τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. Κανείς δεν έδειξε 
να ασχολείται με τον οικονομικό στραγ-
γαλισμό που υφίσταντο οι επιχειρήσεις 
από το συγκεκριμένο τέλος. Στο πρώτο 
δημοτικό συμβούλιο που έγινε στον Δήμο 
μας, μετά την είσοδο της δημοτικής μας 
παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς, 
πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, 
από τη θέση της ελάσσονος μειοψηφίας, 
επαναφέραμε το ζήτημα της μείωσης 
των συγκεκριμένων δημοτικών τελών. 
Λοιδορηθήκαμε και χλευαστήκαμε από 
τη δημοτική πλειοψηφία για την πρότασή 
μας περί μείωσης των δημοτικών τελών 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. 
Την επόμενη χρονιά, όμως, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τα τέλη του έτους 2021, ω 
του θαύματος, η ίδια η δημοτική παράταξη 
που διοικεί τον δήμο Θέρμης εδώ και 40 
χρόνια, έκανε μια πρώτη θετική προσέγ-
γιση στο ζήτημα και πρότεινε, επιτέλους 
για πρώτη φορά στην ιστορία της, μείωση 
των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας. Εμείς, πιστοί στη θέση 
μας για μείωση των σχετικών τελών, αν 
και δηλώσαμε ότι δεν ήμασταν ικανοποιη-
μένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών καθαριότητας και το επίπεδο 
της κάλυψης του δήμου μας στον τομέα 
του οδοφωτισμού, στηρίξαμε την πρό-
ταση της διοίκησης, πιστεύοντας ότι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε μια καινούργια 
αρχή στο εν λόγω θέμα, ενισχύοντας 
οικονομικά τις επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν στα διοικητικά όρια του δήμου μας, 
προκειμένου να κάνουμε τον Δήμο ελκυ-
στικό στην προσέλκυση νέων επενδύ-
σεων στην περιοχή μας. Έτσι, για πρώτη 
φορά στα χρονικά της ιστορίας του δήμου 
μας δημοτική παράταξη της μειοψηφίας 
υπερψήφισε την πρόταση της διοικούσας 
παράταξης στο ευαίσθητο ζήτημα των 
δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας. Για εμάς η θέση μας αυτή 

αποτελούσε ζήτημα αρχής και ένα πρώτο 
ενθαρρυντικό μήνυμα προς τους επαγ-
γελματίες του δήμου μας για την ακόμη 
μεγαλύτερη δραστηριοποίησή τους στα 
όρια του δήμου μας. Και, ας μας επιτραπεί 
να προσθέσουμε κάτι ακόμη. Η διοικούσα 
παράταξη ποτέ δεν είχε συμπεριλάβει 
στην ατζέντα των θέσεών της τη μείωση 
των συγκεκριμένων τελών, μέχρι πέρυσι. 
Συνεπώς, η συμμετοχή εκπροσώπων της 
Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης 
ή στενών συγγενικών τους προσώπων στα 
ψηφοδέλτια της διοικούσας παράταξης 
σημαίνει ότι στο εν λόγω ζήτημα ούτε καν 
η ίδια η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων 
δεν υποστήριζε τη θέση της παράταξής μας. 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, εμείς κατορθώσαμε 
να επιβάλλουμε τη θέση μας απέναντι στη 
σθεναρή άρνηση όλων των υπόλοιπων 
δημοτικών παρατάξεων.   
H φετινή θέση της διοίκησης του δήμου 
Θέρμης για τα δημοτικά τέλη ηλεκτροφω-
τισμού και καθαριότητας ήταν, κατά τον 
τρόπο που η ίδια ερμηνεύει τα πράγματα 
προς την ίδια αναπτυξιακή κατεύθυνση 
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Είναι 
αλήθεια ότι προτάθηκαν και αποφασίστη-
καν περαιτέρω μειώσεις των δημοτικών 
τελών. Δεν μπορούμε και δε θέλουμε να 
το αμφισβητήσουμε αυτό. Πιστεύουμε, 
όμως, ότι η διοίκηση του δήμου μας έχασε 
την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα 
για την οικονομική ανάπτυξη του δήμου 
μας και την προσέλκυση νέων επιχειρή-
σεων με μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο 
στον δήμο μας. Στα πλαίσια αυτά εμείς 
προτείναμε από την πλευρά μας να μει-
ωθούν οι συντελεστές των δημοτικών 
τελών που αφορούν σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 
0,80 Ευρώ ανά τ.μ. σε 0,60 Ευρώ ανά τ.μ.) 
και να εφαρμοστεί ειδικός μειωμένος 
συντελεστής για μεγάλες εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας και άλλες επιχειρήσεις που 
απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ). 
Με τον τρόπο αυτό, προφανώς, στοχεύ-
ουμε στην προσέλκυση επενδύσεων στον 
τόπο μας, στην εγκατάσταση μεγάλων 
επιχειρήσεων στην περιοχή μας που θα 
αντλήσουν προσωπικό και εργαζόμενους 
από την περιοχή μας και θα ενισχύσουν 
την τοπική οικονομία. 
Μας ασκήθηκε κριτική βέβαια, όχι από 
τη διοικούσα παράταξη αλλά από μια 
παράταξη της μειοψηφίας ότι οι τράπεζες 
έχουν ενισχυθεί τα μέγιστα από το κρά-
τος και τον κρατικό προϋπολογισμό στα 
πλαίσια των ανακεφαλαιοποιήσεων. Πλην, 
όμως, ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος, 
πρώην τραπεζικός υπάλληλος ο ίδιος αν 
δεν σφάλλουμε, φρόντισε να ξεχάσει 
ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει η έδρα 
συστημικών τραπεζών που ενισχύθηκαν 
από τον κρατικό κορβανά και τις θυσίες 
των Ελλήνων πολιτών, αλλά η έδρα μιας 
μη συστημικής τράπεζας που καιρό τώρα 
ψάχνει να μεταφέρει την έδρα της εκτός 
Θεσσαλονίκης. Μιας τράπεζας που δεν 
ενισχύθηκε οικονομικά από τις θυσίες 
του Ελληνικού λαού και θα προσδώσει 
σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο στον 
δήμο μας. 

Το εγχείρημα της Απογραφής 2021 
είναι ήδη σε εξέλιξη από τις 22 
Οκτωβρίου. Ο πρώτος κύκλος 

της ο οποίος περιελάμβανε την καταγραφή 
όλων των ακινήτων έχει ολοκληρωθεί και 
αυτήν την περίοδο εξελίσσεται η απογρα-
φή του πληθυσμού. Ως παράταξη, αλλά και 
ως διοίκηση του δήμου θεωρούμε αυτή 
τη διαδικασία εξαιρετικά σημαντική γι’ 
αυτό και εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο με στόχο να απογραφούν στο 
δήμο μας, όλοι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι 
στον τόπο μας. 

Το βασικότερο κριτήριο ισχύος του δήμου 
είναι ο πληθυσμός του. Ο παράγοντας 
αυτός επηρεάζει άμεσα και σε ποσοστό 
έως 80% τα χρήματα τα οποία παίρνει 
από το κράτος ως τακτική επιχορήγηση 
ο κάθε δήμος. Επιπλέον, ο πληθυσμός 
ενός δήμου και οι μόνιμοι κάτοικοί του 
καθορίζουν την κατηγοριοποίηση των 
δήμων με βάση την οποία ο καθένας απο-
κτά ή όχι πλεονεκτήματα συμμετοχής σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και 
σε υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι οι χρηματοδοτήσεις από το 
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” όπου οι 
δήμοι, αναλόγως κυρίως του πληθυσμού 
τους, χωρίστηκαν σε επτά κατηγορίες με 
δυνατότητα χρηματοδότησης από έξι έως 
σαράντα εκατομμύρια ευρώ. 

Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι όσο περισ-
σότερο πληθυσμό έχει ένας δήμος, τόσο 
αυξάνονται οι δυνατότητες και τα εργαλεία 
του για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Να κατασκευάσει τα έργα 
υποδομής που έχει ανάγκη, να παρέχει 
τη μέγιστη δυνατή στήριξη σε κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες, μέσω των κοινωνικών 
υπηρεσιών του, να προσφέρει καλύτερες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε όλα τα 
επίπεδα. Ειδικότερα για την περιοχή μας 
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο 
δήμος Θέρμης είναι από τα μέρη με τη 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στο 
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
τα τελευταία χρόνια. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ως παρά-
ταξη, με όλα τα στελέχη μας, αλλά και 
ως δήμος, αναλάβαμε πρωτοβουλίες 
προκειμένου να πείσουμε και τον τελευ-
ταίο συμπολίτη μας που μένει εδώ, να 
απογραφεί στο δήμο μας, στον τόπο που 
ζει! Προς το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και 
υλοποιούμε ένα πακέτο δράσεων για 
την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και 
την υποστήριξη της διαδικασίας απο-
γραφής. Προβάλλουμε στο διαδίκτυο 
διαφημιστικά σποτ με μηνύματα για την 
απογραφή, με τα οποία καλούμε τους 
συμπολίτες μας, μόνιμους κατοίκους της 
περιοχής, να απογραφούν στο δήμο μας. 
Μοιράζουμε, πόρτα πόρτα, ένα ειδικό 
έντυπο με το οποίο ενημερώνουμε τους 
πολίτες για τη διαδικασία και τα οφέλη 
της απογραφής. Τοποθετήσαμε αφίσες 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά 
και του δήμου σχετικά με την απογραφή, 

σε όλα τα κεντρικά σημεία, όλων των 
κοινοτήτων. Στην ιστοσελίδα του δήμου, 
αλλά και στις σελίδες των κοινοτήτων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρ-
χει όλο το απαραίτητο πληροφοριακό 
υλικό σχετικά με την απογραφή. Σχετικά 
δημοσιεύματα υπήρξαν επίσης και στα 
δύο τελευταία φύλλα της εφημερίδας 
«Θέρμης Δρώμενα». 

Παράλληλα, διοργανώσαμε ειδική ενη-
μερωτική συζήτηση στο πλαίσιο συνε-
δρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην 
οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι 
δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, όλων 
των κοινοτήτων καθώς και ο επικεφαλής 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη 
Βόρεια Ελλάδα ο οποίος παρείχε πλήρη 
ενημέρωση και απάντησε σε ερωτήσεις 
σχετικά με την απογραφή. 

Επιδίωξή μας είναι η δραστηριοποίηση 
όλων των δημοτικών και τοπικών συμ-
βούλων ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα καθώς στόχος μας 
είναι να μην διαφύγει της απογραφής 
ούτε ένας πολίτης, μόνιμος κάτοικος του 
δήμου μας. Προς το σκοπό αυτό, μέσω 
όλων των αιρετών του δήμου μας, των 
δημοτικών και τοπικών συμβούλων και 
των προέδρων των κοινοτήτων θα είμαστε 
σε διαρκή επικοινωνία με τους επόπτες 
απογραφής ανά περιοχή προκειμένου 
να διευκολύνουμε το έργο τους. Στην 
προσπάθειά μας αυτή θα ζητήσουμε τη 
συνδρομή και της Εκκλησίας, μέσω των 
ιερέων όλων των ενοριών.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να συμμε-
τάσχουν με προθυμία στο εγχείρημα της 
απογραφής. Να αυτοαπογραφούν και όσοι 
δεν τα καταφέρουν, για οποιοδήποτε λόγο, 
να συνεργαστούν με τους απογραφείς οι 
οποίοι θα τους επισκεφθούν προκειμένου 
να συμπληρώσουν εκείνοι το ερωτημα-
τολόγιο της απογραφής. Απογραφείτε 
στο δήμο Θέρμης, στηρίξτε το τόπο μας!
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Η νέα υποβάθμιση των 
υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας 
Θέρμης δεν θα περάσει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Η πανδημία συνεχίζει την δολοφονική 
της πορεία την στιγμή που η  κυβέρ-
νηση εξακολουθεί να αναμασά το 

χρεοκοπημένο ιδεολόγημα της “ατομικής 
ευθύνης” του λαού. Με το νέο ΕΣΥ προχω-
ρά ακόμα περισσότερο η εμπορευματο-
ποίηση και η περαιτέρω υποβάθμιση του 
τομέα της υγείας. Ο μη επαρκής αριθμός 
νοσηλευτικού προσωπικού προκαλεί αντί-
στοιχα προβλήματα, χαρακτηριστικότερο 
των οποίων είναι η υποπαρακολούθηση 
των ασθενών. Επιπλέον το προσωπικό 
μετακινείται από τμήμα σε τμήμα για να 
καλυφθούν κενά αφού δεν γίνονται οι 
αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις. 
Η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι 
διαφορετική στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, 
όπου οι χιλιάδες εξυπηρετούμενοι ασθε-
νείς και οι εργαζόμενοι σε αυτό , δέχθηκαν 
ακόμη ένα πισώπλατο  χτύπημα. 
Δεν έκλεισε ούτε χρόνος που ως αποτέλε-
σμα των αγώνων του οργανωμένου λαϊκού 
κινήματος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
ήρθαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα 
μετά από την συνεχή υποβάθμιση που 
αντιμετώπιζε ειδικά την τελευταία 10ετία. 
Μερικά από τα αποτελέσματα αυτά ήταν 
η αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού, 
η ενίσχυση του με κάποιες από τις ειδικό-
τητες γιατρών που έλειπαν όπως  Ω.Ρ.Λ. 
μικροβιολόγου και διατροφολόγου, η 
24ωρη φύλαξη του από ειδικό προσωπικό 
φύλαξης και η αύξηση του προσωπικού 
καθαριότητας. Τις διεκδικήσεις των σωμα-
τείων και φορέων για το Κέντρο Υγείας, 
στήριξε με όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ, με 
την καθημερινή δράση των μελών του, με 
παρεμβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης στο 
δήμο Θέρμης, αλλά και  με αλλεπάλληλες 
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. 
Σήμερα, και ενώ αντιμετωπίζουμε ξανά μια 
επικίνδυνη αύξηση του επιδημιολογικού 
φορτίου στην περιοχή μας, η κυβέρνηση 
συνεχίζει να μην προχωρά στην αντιμε-
τώπιση των αιτιών της διασποράς του ιού, 
και σε ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος 
Υγείας, που για το Κ.Υ Θέρμης σημαίνει:
• πλήρης ενίσχυση με όλες τις απα-

ραίτητες ειδικότητες γιατρών για 
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
όπως Καρδιολόγου , Γυναικολόγου , 
Οφθαλμιάτρου , Ορθοπεδικού Ακτι-
νοδιαγνώστη, Ψυχιάτρου κ.λ.π. 

• πρόσληψη όλου το απαραίτητου 
νοσηλευτικού προσωπικού και κοι-
νωνικούς λειτουργούς.

• αύξηση του προσωπικού καθαριό-
τητας , φύλαξης , γραμματειακής και 
τεχνικής υποστήριξης. 

• εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την τακτική εξυ-
πηρέτηση των ασθενών που μεταβαί-
νουν στο Κέντρο Υγείας με τα Μ.Μ.Μ. 

• ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής 
με πλήρη εξοπλισμό των διαγνω-
στικών εργαστηρίων, όπως είναι ο 
ορμονικός αναλυτής (που η έλλειψη 
του δεν επιτρέπει την διεξαγωγή 
μίας σειράς αιματολογικών εξετά-
σεων), καθώς επίσης και ο ψηφιακός 
μαστογράφος και το μηχάνημα για 
πανοραμικές ακτινογραφίες. 

Αντίθετα, αυτό που επέλεξε η κυβέρ-
νηση από τον Οκτώβριο ήταν όχι μόνο 
να μην υλοποιήσει τα παραπάνω , άλλα 
επιπρόσθετα: 
> να μην ανανεώσει τις συμβάσεις του 
προσωπικού φύλαξης και 
> να μετακινήσει από 25 Οκτωβρίου την 
μοναδική μικροβιολόγο του Κ.Υ. στο Νοσο-
κομείο Άγιος Παύλος. Το μικροβιολογικό 
εργαστήριο λειτουργεί πλέον χωρίς μικρο-
βιολόγο με ότι συνεπάγεται αυτό για την 
εξυπηρέτηση των ασθενών. 
Οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι απο-
τέλεσμα του κυβερνητικού σχεδιασμού 
για το «νέο ΕΣΥ» που προωθεί την ακόμη 
μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των υπη-
ρεσιών υγείας, αξιοποιώντας σε αυτήν την 
κατεύθυνση τα τραγικά αποτελέσματα που 
έχει δημιουργήσει η εγκληματική πολιτική 
που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας με 15.000 χιλιάδες νεκρούς από 
τον covid 19και παράλληλες απώλειες ως 
αποτέλεσμα του προσανατολισμού του 
ΕΣΥ μόνο στην αντιμετώπιση του covid.
Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι -μέσα στις 
δύσκολες συνθήκες, στις οποίες διαβιεί 
η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών 
στρωμάτων  και που έγιναν ακόμη πιο 
οξυμένες την τελευταία 10ετία λόγω των 
αντιλαικών πολιτικών, που εφάρμοσαν 
όλες οι αστικές κυβερνήσεις  του ΠΑΣΟΚ 
της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ- βασικός στόχος 
τους είναι οι θυσίες και τα δεινά του ελλη-
νικού λαού, να μετατραπούν σε χρυσές 
ευκαιρίες για την ανάκαμψη της κερδο-
φορίας των επιχειρηματικών ομίλων στον 
τομέα της Υγείας.
Οι παλινωδίες της κυβέρνησης γύρω από 
τα ζητήματα της πανδημίας, οι τεράστιες 
ελλείψεις που υπάρχουν στην περιοχή 
μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
η μηδαμινή ενημέρωση του λαού για την 
ανάγκη του εμβολιασμού είναι οι αιτίες 
που έχουν οδηγήσει, να έχουμε ως χώρα 
και ένα χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων 
στο σύνολο του πληθυσμού. 
Γι’ αυτό επείγει τώρα – και σ’ αυτό καλεί το 
ΚΚΕ- ο λαός της περιοχής να δυναμώσει τον 
αγώνα για καθολικό πρόγραμμα δημόσιου 
δωρεάν εμβολιασμού, με εξαντλητική 
ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο 
και σταθερή παρακολούθηση των εμβο-
λιασμένων, στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου 
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Για άμεσα μέτρα στήριξης του 
δημόσιου τομέα της Υγείας, με ενίσχυση 
σε προσωπικό και υποδομές, μέτρα προ-
στασίας των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, επα-
ναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους 
τους εργαζομένους, τους μαθητές και τους 
φοιτητές, με αποκλειστική επιβάρυνση 
του κράτους και των εργοδοτών.
Είμαστε σίγουροι ότι ο λαός της Θέρμης 
μέσα από τα σωματεία και τους φορείς 
του θα αντιδράσει σε αυτήν την νέα υπο-
βάθμιση του Κέντρου Υγείας. Σε αυτόν 
τον αγώνα οι κομμουνιστές και οι κομ-
μουνίστριες της περιοχής θα δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις!

Παιδεία, υγεία, ρεύμα και 
νερό δεν είναι εμπορεύματα – 
Ανήκουν στον λαό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Πλάι σε όσα πλήττουν το λαό με την 
ανεργία, τις μειώσεις μισθών και 
συντάξεων, τους έμμεσους φόρους, 

ήρθε το νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά 
προϊόντα και κοινωνικά αγαθά να απο-
μυζήσει το ήδη πενιχρό λαϊκό εισόδημα. 
Και όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, τόσο η 
φτώχεια εξαπλώνεται.
50% στο ρεύμα, 30% στα άλευρα και άλλα 
βασικά είδη διατροφής, τα φάρμακα, 
τα σχολικά είδη και τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης. Ενώ το λαϊκό προϋπολογισμό 
επιβαρύνουν δραματικά οι αυξήσεις στα 
καύσιμα και στα μεταφορικά, η εκτίναξη 
του κόστους στέγασης που έχει πάρει τα 
ύψη με τις αυξήσεις ενοικίων, τον ΕΝΦΙΑ, 
τα δημοτικά τέλη. Ακόμα και η τιμή στο… 
κουλούρι εμφανίζεται πάνω από τα 50 
λεπτά, στα 60 ή και 70. Πάνω, δηλαδή, 
και από την «αύξηση» – κοροϊδία στον 
κατώτατο μισθό της τάξης των 52 λεπτών 
τη μέρα, την οποία ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση για το … 2022.
Η κατάσταση γίνεται χειρότερη με τις 
αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος για την 
οικιακή κατανάλωση που εξαγγέλθηκαν 
από την κυβέρνηση μέσω νέου τρόπου και 
είδους χρεώσεων (θα πληρώνουμε και το 
CO2 που εκπέμπουν οι εταιρείες). Η ιδιω-
τικοποίηση της ΔΕΗ, η «απελευθέρωση» 
της αγοράς ενέργειας και των επενδύσεων 
για την «πράσινη ανάπτυξη», η «ανταγω-
νιστικότητα» που τάχα θα «μείωνε τις 
τιμές» και τα παιχνίδια με το λιγνίτη και 
το εισαγόμενο πανάκριβο φυσικό αέριο 
στην πράξη έχουν οδηγήσει να είμαστε 
η χώρα με την ακριβότερη τιμή οικιακού 
ρεύματος στην Ευρώπη!
Οι αυξήσεις δεν είναι ένα φυσικό φαι-
νόμενο όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση 
τάζοντας αντισταθμιστικά μέτρα για να 
κατευνάσει την οργή του λαού που για 
άλλη μια φορά καλείται να πληρώσει τα 
βάρη. Είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της 
κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων 
κυβερνήσεων και της ΕΕ που αντιμετω-
πίζουν και την ενέργεια ως εμπόρευμα 
και όχι ως κοινωνικό αγαθό που πρέπει 
να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.
Όπως ακριβώς έκαναν άλλωστε με το 
ζήτημα της υγείας από την έναρξη της 
πανδημίας. Καμία ουσιαστική θωράκιση 
του δημόσιου συστήματος υγείας,  ατομική 
ευθύνη και “δώρα” στις μεγάλες ιδιωτι-
κές κλινικές και το τουριστικό κεφάλαιο 
που θησαυρίζουν σε βάρος της ζωής και 
της υγείας του λαού. Ή από την άλλη, για 
ακόμα μια χρονιά τα σχολεία άνοιξαν 
χωρίς μέτρα προστασίας απέναντι στον 
κορονοιό, σε τάξεις με 25 μαθητές ενώ, 
εκατοντάδες παιδιά έμειναν και φέτος 
εκτός των παιδικών σταθμών. Παράλληλα, 
με την αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική 
τους, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις διευκο-
λύνσεις στους επενδυτές, τους ταξικούς 
φραγμούς στη μόρφωση, τη λεηλασία 
της φύσης και των δημόσιων χώρων, δεν 
αφήνουν τίποτα όρθιο.
Δεν έχουμε άλλο δρόμο υπεράσπισης της 
ζωής μας και των δικαιωμάτων μας από 
αυτόν του ανυποχώρητου αγώνα. Δεν 
μπορεί να είναι το μέλλον το δικό μας 
και των παιδιών μας τα δεκάωρα μέχρι 

θανάτου, η ανεργία και η μαύρη εργασία, 
οι ψευτομισθοί που δεν φτάνουν ούτε για 
τους λογαριασμούς.
Όχι στις αυξήσεις τιμών και την ακρίβεια σε 
τρόφιμα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. 
Δωρεάν ρεύμα και νερό στις αναγκαίες 
ποσότητες για τα λαϊκά νοικοκυριά και 
μείωση των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, 
τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, θέρμανση 
καύσιμα. Κοινωνικά τιμολόγια με διεύρυν-
ση των δικαιούχων και μεγάλη μείωση 
των τιμών. Πάταξη της αισχροκέρδειας. 
Έλεγχος και τιμολόγηση των ενοικίων. 
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, τις 
συντάξεις, τα επιδόματα ανεργίας έτσι 
ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέ-
πεια από τη δουλειά μας. Πάγωμα των 
τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης
Μείωση της κάθε είδους φοροληστείας 
των εργαζομένων. Όχι στα χαράτσια και 
τους έμμεσους φόρους. Φοροαπαλλαγές 
για τους φτωχούς και όχι για τους πλού-
σιους. Άμεση κατάργηση του ΦΠΑ σε 
όλα τα βασικά είδη διατροφής, μείωση 
συντελεστών σε ηλεκτρικό ρεύμα και 
άλλα βασικά είδη.
Αποκλειστικά στο δημόσιο οι υπηρεσίες 
ρεύματος και νερού, με πλήρη εργατι-
κό-κοινωνικό έλεγχο. Έξω οι ιδιωτικές 
εταιρείες από την ενέργεια και το νερό, 
χωρίς αποζημίωση. Ρεύμα, νερό, θέρ-
μανση, τηλεπικοινωνία είναι κοινωνικά 
αγαθά και όχι είδος πολυτελείας για τα 
φτωχά νοικοκυριά.
Δημόσια Δωρεάν Υγεία και Παιδεία για 
όλους. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες 
(παιδεία –υγεία – πρόνοια – συγκοινωνίες 
-προστασία του φυσικού περιβάλλοντος) 
και όχι για τις τράπεζες, το χρέος, τις επι-
δοτήσεις των «επενδυτών», τις δαπάνες 
για την αστυνομία και τους εξοπλισμούς.

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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Ανάδοχος του Παιδικού Χωριού SOS 
στο Πλαγιάρι ο δήμος Θέρμης

Αμέριστη στήριξη στο έργο του Παιδικού 
Χωριού SOS στο Πλαγιάρι συνεχίζει να 
παρέχει ο δήμος Θέρμης. Στο πλαίσιο 

αυτό, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου αντιπροσω-
πεία του δήμου με επικεφαλής τον δήμαρχο 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο επισκέφθηκε το 
Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι προκει-
μένου να παραδώσει επιταγή με την οποία 
αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα λειτουργικά 
έξοδα ενός εκ των συνολικά οκτώ σπιτιών 
του Χωριού, για διάστημα ενός χρόνου.  

Την υπόσχεση αυτή είχε δώσει τον περα-
σμένο Δεκέμβριο ο δήμαρχος Θέρμης προς 
του ιθύνοντες του Παιδικού Χωριού, όταν το 
είχε επισκεφθεί ξανά, επικεφαλής και τότε 
αντιπροσωπείας του δήμου προκειμένου να 
παραδώσει ενόψει των εορτών, είδη πρώτης 
ανάγκης, τρόφιμα και παιχνίδια για τα παιδιά 
τα οποία φιλοξενούνται εκεί.

Επίσης, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις αρχές 
Δεκεμβρίου 2020, αντιπροσωπεία του δήμου 
Θέρμης είχε επισκεφθεί εκ νέου το Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου και είχε παραδώσει 
συσκευές τάμπλετ προκειμένου να διευκολύνει 
τη συμμετοχή των παιδιών στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος τόνισε ότι “ο δήμος Θέρμης παρα-
κολουθεί στενά το σπουδαίο έργο το οποίο 
επιτελούν η διοίκηση και τα στελέχη του Παι-
δικού Χωριού SOS στο Πλαγιάρι, το οποίο εμείς 
στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μας. Είμαστε σε τακτική 
επικοινωνία με τους ανθρώπους του Χωριού 
και προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, αλλά 

και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για να 
διευκολύνουμε τη ζωή των δεκάδων παιδιών 
τα οποία φιλοξενούνται στα σπίτια του Χωριού, 
πηγαίνουν στα σχολεία μας, παίζουν στα γήπεδα 
και στα πάρκα του δήμου μας”. 

“Ο δήμος Θέρμης είναι πάντοτε δίπλα μας, μας 
στηρίζει με κάθε τρόπο και τον ευχαριστούμε 
θερμά γι’ αυτό”, δήλωσε ο Σωκράτης Ουζούνο-
γλου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των 
Παιδικών Χωριών SOS, υπεύθυνος Βορείου 
Ελλάδος. 

Ο Άκης Δρεπανίδης, διευθυντής του Παιδι-
κού Χωριού SOS Πλαγιαρίου και ο Γιώργος 
Μπασδάρης, παιδαγωγικός σύμβουλος των 
Παιδικών Χωριών SOS στη Βόρεια Ελλάδα, 
παρουσίασαν το έργο το οποίο γίνεται στη δομή 
του Πλαγιαρίου όπου φιλοξενούνται αυτήν την 
περίοδο σαράντα παιδιά. Όπως εξήγησε “τα 
παιδιά πηγαίνουν όλα σε σχολεία της περιοχής, 
ενώ συμμετέχουν και σε πολιτιστικούς και 
αθλητικούς συλλόγους ώστε να είναι πλήρως 
κοινωνικοποιημένα”. Παράλληλα, ανέφερε ότι 
άλλα παιδιά, τα οποία τελειώνουν το σχολείο, 
μετά το Χωριό στο Πλαγιάρι, φιλοξενούνται 
και υποστηρίζονται και στις άλλες δομές του 
Παιδικού Χωριού SOS οι οποίες βρίσκονται 
μέσα στην Θεσσαλονίκη, τη Στέγη Νέων και 
το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. 

Οι ιθύνοντες του Παιδικού Χωριού SOS ξενά-
γησαν τον δήμαρχο Θέρμης καθώς και τον 
αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού, Νέα Γενιάς και Κοινωνικής Πολι-
τικής, Στέλιο Αποστόλου σε ένα από τα σπίτια 
του Χωριού, όπου συνομίλησαν με τα παιδιά 
που φιλοξενούνται σε αυτό καθώς και με το 
προσωπικό που τα φροντίζει.  

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, με τον αντιδήμαρχο Στ. Αποστόλου και τα στελέχη του Παιδικού Χωριού SOS 
Πλαγιαρίου Σ. Ουζούνογλου, Α. Δρεπανίδη και Γ. Μπασδάρη. Το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου είναι το δεύτερο 

Παιδικό Χωριό SOS που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, 
στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, σε μια έκταση 29 στρεμμά-
των. Λειτουργεί από το 1997, ενώ τα επίσημα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν το 1998 από τον τότε Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Η κύρια 
έκταση αποτελείται από δέκα σπίτια οικογενειών SOS 
όπου μένουν 55 παδιά, τα Εργαστήρια Δημιουργικής 
Απασχόλησης και το κεντρικό κτήριο, όπου στεγάζο-
νται γραφεία, βιβλιοθήκη και το μελετητήριο. Στον 
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου 
Σπυρίδωνα, γήπεδα, δυο παιδικές χαρές και το ανοικτό 
θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. 

Τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν στο  Παιδικό Χωριό SOS 
Πλαγιαρίου μέχρι την ηλικία των 16-17 ετών και στη 
συνέχεια μετακομίζουν στη Στέγη Νέων στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 15 
εφήβους. Η Στέγη Νέων αποτελεί τη φυσική συνέχεια 
της προστασίας που προσφέρει στα παιδιά το  Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου, η οποία ξεκινά από την παιδική 
ηλικία και φτάνει μέχρι την πλήρη κοινωνική και επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση. Στη Στέγη Νέων τα παιδιά, 
χωρίς να αποκοπούν από τους δεσμούς με τη Μητέρα 
SOS και το Χωριό, με την υποστήριξη παιδαγωγών, 
οργανώνουν την καθημερινότητά τους, αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες, μαθαίνουν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους 
και αποκτούν τα εφόδια που χρειάζονται για να χτίσουν 
το μέλλον τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της φροντίδας για το παιδί 
και την οικογένεια, το 2012 ξεκίνησε η λειτουργία του 
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, για τη στήριξη των οικογενειών 
σε κρίση, προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη, 
υλική βοήθεια, εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά 
και καλύπτοντας βασικές ανάγκες διατροφής, προκει-
μένου οι οικογένειες να παραμείνουν ενωμένες και να 
αποτελέσουν ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για 
τα παιδιά τους

Επίσκεψη σε ένα από τα δέκα σπίτια του Χωριού.

3. Η τιμητική πλακέτα την οποία παρέδωσε το Παιδικό Χωριό SOS 
Πλαγιαρίου στο δήμαρχο Θέρμης. 

Η τιμητική πλακέτα την 
οποία παρέδωσε το Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου στο 

δήμαρχο Θέρμης. 


