Στα 12 εκατ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα για το 2018

Π

άρα πολλά έργα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και σημαντικές
προμήθειες σε εξοπλισμό, περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για το 2018,
του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.
• ΣΕΛ. 10-11

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
Τεύχος 173
Τιμή: 0.001 ευρώ

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος &
Αθλητισμού Θέρμης

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σε 100 δόσεις η εξόφληση
οφειλών προς το δήμο

Τα προγράμματα

• ΣΕΛ. 13

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

450 μαθητές από τη
Θέρμη σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

σπουδών της ΔΕΠΠΑΘ
Σχολές για μουσική, θέατρο, εικαστικά, χορό

• ΣΕΛ. 18-20

ΔΕΥΑΘ

Έργα 50 εκατ. ευρώ

Σ

ημαντικά έργα στους τομείς της
ύδρευσης και της αποχέτευσης
περιλαμβάνει ο προγραμματισμός έργων
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης
(ΔΕΥΑΘ). Πρόκειται για έργα των οποίων
ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 50 εκατ.
ευρώ και αφορούν και τις τρεις Δημοτικές
Ενότητες του δήμου.

• ΣΕΛ.09

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πανέτοιμα τα σχολεία
για τη νέα σχολική χρονιά
• ΣΕΛ. 17

Περισσότερα από δύο χιλιάδες παιδιά,
έφηβοι, ακόμη και ενήλικες φοιτούν
κάθε χρόνο στα διάφορα καλλιτεχνικά τμήματα της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης. Στο δημοτικό ωδείο, στα τμήματα Θεάτρου, Χορού, Εικαστικών, στις χορωδίες και τις
φιλαρμονικές ορχήστρες, στα τμήματα

εκμάθησης παραδοσιακών χορών και
σκακιού κ.ο.κ. Οι εγγραφές θα γίνονται
το διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου έως
2 Οκτωβρίου. Τα «Θέρμης Δρώμενα»
παρουσιάζουν αναλυτικά όλα τα τμήματα, σε όλους τους τομείς του Πολιτισμού τα οποία λειτουργούν στα εννέα
Κέντρα Πολιτισμού που λειτουργεί η
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. σε ολόκληρο το δήμο.
• ΣΕΛ. 03-05
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Site: www.deppath.gr
Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα,
Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr,
axmetaloulis@gmail.com
Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Αθηνά Παπαδάκη, Νίκος Λαγός, Άννα Μίχου,
Ανέστης Κεφαλάς, Δημήτρης Σφονδύλας, Άννα Βίγκα,
Μόσχος (Μάκης) Βοϊτσίδης, Aπόστολος Γιαννακούλας,
Ανδρέας Πλουμής και Αχιλλέας Μεταλούλης.
Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Τα τμήματα σπουδών της ΔΕΠΠΑΘ
Α

πό τις 11 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου θα γίνονται οι εγγραφές στα διάφορα
καλλιτεχνικά τμήματα τα οποία λειτουργεί η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ). Η διοίκηση της ΔΕΠΠΑΘ
διατήρησε στα ίδια επίπεδα των τελευταίων
χρόνων τα δίδακτρα σε όλα τα τμήματα καθώς και το ειδικό πακέτο εκπτώσεων που

απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες δημοτών
(πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.).
Κύριο μέλημα της πολιτικής του δήμου Θέρμης στον τομέα του Πολιτισμού είναι η εξασφάλιση ευκαιριών μάθησης για όλους και
κυρίως για τους νέους. Η ΔΕΠΠΑΘ μέσα από
τα πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματά της
και τις δράσεις της συμβάλλει στην εκπαίδευση και τη στήριξη της νεολαίας εξασφαλίζο-

ντας υψηλού επιπέδου παιδεία στους τομείς
της μουσικής, του χορού, των εικαστικών, του
θεάτρου, της χορωδίας και σε πολλά ακόμη
τμήματα και τομείς του Πολιτισμού.
Η ΔΕΠΠΑΘ λειτουργεί εννέα Κέντρα Πολιτισμού σε ολόκληρο το δήμο Θέρμης. Το Δημοτικό Ωδείο, τα τμήματα Θεάτρου, Χορού,
Εικαστικών, Χορωδιών, οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες, τα τμήματα παραδοσιακών χορών,

εκμάθησης σκάκι κ.λπ., όλα είναι στελεχωμένα με καταξιωμένους καθηγητές και παιδαγωγούς. Όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και
φέτος προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης
διατηρώντας τα δίδακτρα σε πολύ χαμηλά
επίπεδα.
Την περασμένη χρονιά (2016-2017) οι συμμετέχοντες στα τμήματα έφτασαν τα 2.088
άτομα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Ακαδημαϊκής περιόδου 2017-2018
Εγγραφή

5€
Θέρμη

Τριάδι

Ν. Ραιδεστός Ν. Ρύσιο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
160€

160€

160€

160€

Τμήμα Αρχαρίων (όργανο χωρίς θεωρητικά) για παιδιά ηλικίας 6 & 7 ετών)

600€

500€

500€

500€

ΚΛΑΣΣΙΚΗ Κατεύθυνση / αναγνωρισμένα όργανα
Προκαταρκτική

700€

Κατωτέρα

800€

Μέση

975€

Ανωτέρα

1.450€

Πτυχίο

1.500€

Δίπλωμα

1.600€

Θεωρία

265€

Πιάνο (υποχρεωτικό) - Θεωρία

350€

ΣΎΓΧΡΟΝΗ Κατεύθυνση
Φωνητική Έκφραση

975€

Ηλεκτρικά Όργανα (κιθάρα, μπάσο)

700€

Ντραμς

700€

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Κατεύθυνση
700€

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Αρμονία (φοίτηση 3 έτη) / έτος
Ωδική (φοίτηση 1 έτος) / έτος

Τριάδι

Ν. Ραιδεστός Ν. Ρύσιο

Ταγαράδες

Κεραμικής Ενηλίκων

320€

280€

280€

280€

Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων

320€

280€

280€

280€

Αγιογραφίας Ενηλίκων

320€

280€

280€

280€

Ζωγραφικής Εφήβων-Ενηλίκων

270€

240€

240€

240€

Αγιογραφίας Εφήβων

270€

240€

240€

240€

Κεραμικής Εφήβων

270€

240€

240€

240€

Φωτογραφίας Εφήβων-Ενηλίκων

270€

270€

270€

270€

Βιτρό - Ψηφιδωτού Εφήβων

250€

190€

190€

190€

Διακόσμησης Εφήβων-Ενηλίκων

250€

190€

190€

190€

Κοσμήματος Εφήβων-Ενηλίκων

220€

190€

190€

190€

Κοπτικής-Ραπτικής Εφήβων-Ενηλίκων

160€

160€

160€

160€

Ζωγραφικής Παιδιών

195€

195€

195€

195€

Κεραμικής Παιδιών

230€

195€

195€

195€

Ψηφιδωτού Παιδιών

230€

195€

195€

195€

Διακόσμησης Παιδιών

220€

190€

190€

190€

Κοσμήματος Παιδιών

190€

190€

190€

190€

Θέρμη

Τριάδι

Ν. Ραιδεστός Ν. Ρύσιο

Ταγαράδες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Μουσική Αγωγή - προπαιδεία

Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο),
Αρμόνιο

Θέρμη

Ταγαράδες

500€

500€

500€

Τμήματα 4 ωρών

Τμήματα 3 ωρών

Τμήματα 2 ωρών

975€
850€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Αντίστιξη (φοίτηση 2 έτη) / έτος

1.050€

Τμήμα Θεάτρου Παιδιών-Εφήβων

240€

Φούγκα (φοίτηση 2 έτη) / έτος

1.450€

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

160€

ΣΥΝΘΕΣΗ (4-6 έτη)

2.450€

Τμήμα Μακιγιάζ

210€

Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων (3 ωρών)

200€

Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων (4 ωρών)

320€

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Α’ έτος

700€

Β’ έτος

700€

Γ’ έτος

800€

Δ’ έτος

975€

Ε’ έτος

1.450€

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Ετήσιες εξετάσεις

20€

Κατατακτήριες εξετάσεις

200€

Εξετάσεις πτυχίου

325€

Εξετάσεις διπλώματος

380€

Εξετάσεις διπλώματος Σύνθεσης

650€

Εξετάσεις με συνοδεία πιάνου (ανά 40’)

20€

Εξετάσεις με συνοδεία πιάνου (ανά 60’)

30€

Θέρμη

Τριάδι

Ν. Ραιδεστός Ν. Ρύσιο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής
(90 λεπτά)

160€

Τμήμα Χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Τζαζ,
Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop,
Ρυθμική - Ενόργανη)

150€

Τμήμα Χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ,
Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop,
Ρυθμική - Ενόργανη)

200€

Τμήμα Χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ,
Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop,
Ρυθμική - Ενόργανη)

250€

Ταγαράδες
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Παρακολούθηση τμημάτων χορού και
έως 5 ώρες εβδομαδιαίως (Μπαλέτο,
Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, HipHop, Ρυθμική - Ενόργανη)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

300€

Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής (90 λεπτά)

160€

Τμήμα Χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

150€

Τμήμα Χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

200€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού
6 ώρες εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ,
Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop,
Ρυθμική - Ενόργανη)

400€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού
7 ώρες εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ,
Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop,
Ρυθμική - Ενόργανη)

440€

Τμήμα Χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

250€

Τμήμα Χορού Zumba 2 ωρών

120€

Τμήμα Χορού Zumba 3 ωρών

160€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού και έως 5
ώρες εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο,
Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

300€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού 6 ώρες
εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

400€

440€

Θέρμη

Τριάδι

Ν. Ραιδεστός Ν. Ρύσιο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ταγαράδες

Τμήμα Παιδικών Χορωδιών

ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση τμημάτων χορού 7 ώρες
εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων

ΔΩΡΕΑΝ

Τμήμα Χορού Zumba 2 ωρών

120€

40€

Τμήμα Χορού Zumba 3 ωρών

150€

Τμήμα Σκάκι

140€

Τμήμα Χορωδιών Ενηλίκων
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Παιδιών

/

80€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων
(2 ωρών)

/

72€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων
(3 ωρών)ς

/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τμήμα Σκάκι

100€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκής περιόδου 2017-2018
Εγγραφή

5€

140€

Τμήμα Παιδικών Χορωδιών

ΔΩΡΕΑΝ

Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων

ΔΩΡΕΑΝ

Τμήμα Χορωδιών Ενηλίκων

40€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Παιδιών

80€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων (2 ωρών)

72€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων (3 ωρών)

100€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Μουσική Αγωγή - προπαιδεία

160€

Τμήμα Αρχαρίων για παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών
(όργανο χωρίς θεωρητικά)

400€

ΚΛΑΣΣΙΚΗ Κατεύθυνση / αναγνωρισμένα όργανα
Προκαταρκτική

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ
Ακαδημαϊκής περιόδου 2017-2018
Εγγραφή

5€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
400€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Τμήματα 4 ωρών

Μουσική Αγωγή - προπαιδεία

160€

Τμήμα Αρχαρίων για παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών
(όργανο χωρίς θεωρητικά)

500€

Κεραμικής Ενηλίκων

240€

ΚΛΑΣΣΙΚΗ Κατεύθυνση / αναγνωρισμένα όργανα

Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων

240€

Προκαταρκτική

Αγιογραφίας Ενηλίκων

240€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

500€

Τμήματα 4 ωρών

Τμήματα 3 ωρών
Ζωγραφικής Εφήβων-Ενηλίκων

220€

Κεραμικής Ενηλίκων

240€

Αγιογραφίας Εφήβων

220€

Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων

240€

Κεραμικής Εφήβων

220€

Αγιογραφίας Ενηλίκων

240€

Φωτογραφίας Εφήβων-Ενηλίκων

270€

Τμήματα 3 ωρών

Βιτρό - Ψηφιδωτού Εφήβων

190€

Ζωγραφικής Εφήβων-Ενηλίκων

220€

Διακόσμησης Εφήβων-Ενηλίκων

190€

Αγιογραφίας Εφήβων

220€

Κοσμήματος Εφήβων-Ενηλίκων

190€

Κεραμικής Εφήβων

220€

Κοπτικής-Ραπτικής Εφήβων-Ενηλίκων

160€

Φωτογραφίας Εφήβων-Ενηλίκων

270€

Βιτρό - Ψηφιδωτού Εφήβων

190€

Ζωγραφικής Παιδιών

160€

Διακόσμησης Εφήβων-Ενηλίκων

190€

Κεραμικής Παιδιών

160€

Κοσμήματος Εφήβων-Ενηλίκων

190€

Ψηφιδωτού Παιδιών

160€

Κοπτικής-Ραπτικής Εφήβων-Ενηλίκων

160€

Διακόσμησης Παιδιών

160€

Τμήματα 2 ωρών

Κοσμήματος Παιδιών

160€

Ζωγραφικής Παιδιών

160€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Κεραμικής Παιδιών

160€

Τμήμα Θεάτρου Παιδιών-Εφήβων

240€

Ψηφιδωτού Παιδιών

160€

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

160€

Διακόσμησης Παιδιών

160€

210€

Κοσμήματος Παιδιών

160€

Τμήματα 2 ωρών

Τμήμα Μακιγιάζ

Το Θέμα
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τμήμα Χορού Zumba 2 ωρών

120€
150€

Τμήμα Θεάτρου Παιδιών-Εφήβων

240€

Τμήμα Χορού Zumba 3 ωρών

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

160€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Τμήμα Μακιγιάζ

210€

Τμήμα Σκάκι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής (90 λεπτά)

160€

Τμήμα Χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

150€

Τμήμα Χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

200€

Τμήμα Χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική
- Ενόργανη)

250€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού και έως 5
ώρες εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο,
Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

300€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού 6 ώρες
εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

400€

Παρακολούθηση τμημάτων χορού 7 ώρες
εβδομαδιαίως (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθμική - Ενόργανη)

440€

5

140€

Τμήμα Παιδικών Χορωδιών

ΔΩΡΕΑΝ

Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων

ΔΩΡΕΑΝ

Τμήμα Χορωδιών Ενηλίκων

40€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Παιδιών

80€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων (2 ωρών)

72€

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ενηλίκων (3 ωρών)

100€

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης: 2310 463423 και 2310 461655
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου 2310 467609
Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού: 2310 465607
Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ρυσίου: 23920 71373
Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων: 23920 72165
Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας 23920 63163
Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής 23960 41222
Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών : 23960 22377
Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου 23920 63324
Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου 23920 64360
Οι ενδιαφερόμενοι από Αγ. Παρασκευή θα απευθύνονται στο Κέντρο Πολιτισμού
Βασιλικών και του Αγ. Αντωνίου θα απευθύνονται στο Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής.

Εκπτώσεις για ειδικές κοινωνικές ομάδες περιόδου 2017 - 18
Κατηγορίες

Έκπτωση

Δικαιολογητικά
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης) ή
αίτηση διαζυγίου σε περίπτωση διάστασης και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή απόφαση επιδότησης ανεργίας ή βεβαίωση
εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ δημότες ή απογραφέντες Δήμου Θέρμης με δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 €

30%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ δημότες ή απογραφέντες Δήμου Θέρμης με
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 35.000 €

50%

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, με γονέα δημότη ή απογραφέντα
Δήμου Θέρμης και με δηλωθέν εισόδημα κάτω των 15.000 €

70%

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, με γονέα δημότη ή απογραφέντα
Δήμου Θέρμης και με δηλωθέν εισόδημα κάτω των 22.000 €

50%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, με γονέα δημότη ή απογραφέντα
Δήμου Θέρμης και με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των
15.000 €

70%

ΑΝΕΡΓΟΙ με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €

90%

ΑΝΕΡΓΟΙ με οικογενειακό εισόδημα έως 6.001 € έως 8.500 €

50%

ΑΝΕΡΓΟΙ με οικογενειακό εισόδημα έως 8.501 € έως 12.000 €

20%

Δημότες ή απογραφέντες Δήμου Θέρμης ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ δηλωθέν
οικογενειακό ΕΙΣΟΔΗΜΑ έως 6.000 €

90%

Δημότες ή απογραφέντες Δήμου Θέρμης ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ δηλωθέν
οικογενειακό ΕΙΣΟΔΗΜΑ από 6.001 € έως 8.500 €

50%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

Μέλη οικογένειας με 6 παιδιά και άνω (ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)
δημότες ή απογραφέντες Δήμου Θέρμης με δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα κάτω των € 40.000,00

ΔΩΡΕΑΝ
1Ο τμήμα
80% μόνο για
το 2ο τμήμα

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

100%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου Θέρμης
• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής σε Δήμο Θέρμης
• Απόφαση υγειονομικής επιτροπής

ΑΜΕΑ δημότες ή απογραφέντες, με νοητική υστέρηση ή/και
σημαντικά κινητικά προβλήματα σε ποσοστό άνω του 51% και
για ιδία συμμετοχή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
- Άνδρες σπουδαστές στα τμήματα Σχολής Χορού φοιτούν δωρεάν κατά το πρώτο έτος - Έκπτωση 20% στους φοιτητές τμημάτων Μουσικολογίας Πανεπιστημίου για την παρακολούθηση τμημάτων
Μέσης και Ανωτέρας Τάξης του ΔΩΘ - Έκπτωση του 15% κατά την καταβολή του συνολικού ποσού των διδάκτρων έως 30/11/2017.
Για δύο μέλη της ίδιας οικογένειας έκπτωση 5%, για τρία μέλη 10% και για τέσσερα 15%. Για φοίτηση του ίδιου ατόμου σε δύο τμήματα έκπτωση 10%, σε τρία 15% και σε τέσσερα 20%.
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - Ku Klux Sax - Confuoco
Έκπτωση 30% σε μέλος της φιλαρμονικής ορχήστρας, της ορχήστρας σαξοφώνων Ku Klux Sax και της ορχήστρας Confuoco που θα εγγραφεί σε ένα (1) τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης,
με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθεί το 70% των προβών, όπως επίσης και θα συμμετέχει στο 70% των εκδηλώσεων.
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Πολιτισμός

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΠΑΘ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα
του φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα 2017
Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα του φεστιβάλ «Θέρμης Δρώμενα» 2017. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε με τις τοπικές
γιορτές στον Τρίλοφο και το Λιβάδι.
Το τριήμερο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων «Τριλόφεια» ξεκίνησε την Κυριακή 13
Αυγούστου με μουσική παραδοσιακή βραδιά
και κορυφώθηκε την Τρίτη 15 Αυγούστου με
την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την τράπεζα αγάπης
και το παραδοσιακό μοίρασμα των ψαριών,
στο χώρο του Ιερού Ναού και την ξεχωριστή μουσική βραδιά στην κεντρική πλατεία του
οικισμού.
Το εορταστικό τριήμερο συνδιοργάνωσαν η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Στιγμιότυπο από τη γιορτή σταφυλιού στο Ν. Ρύσιο.
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, το Εκών, προβολή ταινιών και μουσικές εκδηλώσεις.
κλησιαστικό Συμβούλιο Τριλόφου, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Τριλόφου με τα χορευτικά σχήματα, η Φιλαρμονική ορχήστρα Μίκρας του δήμου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τριλόφου και οι εθελοντές πολιτικής προστασίας της Μίκρας.
Στα πλαίσια του πολιτιστικού φεστιβάλ των «Θέρμης ΔρώΣτο Λιβάδι οι εορταστικές εκδηλώσεις – αντάμωμα (πολιτιστιμενα» 2017 πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις του λαϊκού
κές – αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες) πραγμαήρωα του καραγκιόζη και της παρέας του από το «Σκιοθέατρο» του Αγάπιου Αγαπίου στο Λιβάδι, το Μονοπήγαδο, τον
τοποιήθηκαν το διάστημα11 με 16 Αυγούστου και τις συνδιΆγιο Αντώνη και το Τριάδι.
οργάνωσαν η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού
Για τους μικρούς μας φίλους πραγματοποιήθηκαν παραστάΠεριβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, η Τοπική Κοινότητα
σεις από το μουσικό σχήμα «Μελωμύθι -μουσική και παραΛιβαδίου, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Λιβαδιωτών και ο Ιερός
μύθι» στη Νέα Ραιδεστό και την Καρδία, ενώ θα πραγματοΝαός Αγίου Αθανασίου Λιβαδίου. Είναι το μεγάλο πανηγύρι
ποιηθούν στο Πλαγιάρι και το Κ. Σχολάρι.
του χωριού που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους.
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου τελείται πανηγυρικός
Μία ξεχωριστή νότα στο πολιτιστικό φεστιβάλ έδωσαν οι παεσπερινός, γίνεται περιφορά της ιστορικής εικόνας της κοιραδοσιακές τοπικές γιορτές σταφυλιού που πραγματοποιήθηκαν στο Κάτω Σχολάρι και το Νέο Ρύσιο.
μήσεως της Θεοτόκου και ξεκινά η διασκέδαση με λαϊκούς
Στο Κάτω Σχολάρι η φετινή γιορτή συμπλήρωσε 39 χρόνια,
χορούς και τραγούδια στα καταστήματα του χωριού. Παράλκαθώς ξεκίνησε το 1978, όταν άρχισε να ανθεί η αμπελουρληλα, διοργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώγία στην περιοχή με καλλιέργειες που έφταναν μέχρι και τα
σεις για παιδιά, νέους και ενηλίκους, όπως αθλητικοί αγώνες
7.500 στρέμματα αμπέλια διαφόρων ποικιλιών.
(δρόμου, ποδηλατοδρομίες, διελκυστίνδα), καλλιτεχνικοί διΤις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η
αγωνισμοί (ζωγραφικής, λογοτεχνίας, παραμυθιού), παιχνίδια
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Τοπική Κοινότητα, ο Σύλλογος Πολιτισμού
για παιδιά (το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού), θέατρο σκιΕθελοντισμού Κ. Σχολαρίου και ο Α.Μ.Ο Κ. Σχολαρίου.
Οι εκατοντάδες επισκέπτες της εκδήλωσης γεύτηκαν δωρεάν
σταφύλια και κρασί, από τις εξαιρετικές ποικιλίες του Κάτω
Σχολαρίου, ενώ τη γιορτή πλαισίωσαν παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα με τη συνοδεία πολλαπλών παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων.
Ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, εκθέσεις, παραδοσιακά χορευτικά σύνολα, είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν οι εκατοντάδες επισκέπτες κατά την αναβίωση
των τριάντα τεσσάρων χρόνων παράδοσης το Σάββατο 26
Αυγούστου, με τη γιορτή σταφυλιού και τρύγου που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Νέου Ρυσίου. Πρόκειται για μία γιορτή που έχει ξεκινήσει από το 1983, ως μια
προσπάθεια προβολής της καλλιέργειας του αμπελιού, του
σταφυλιού και των παραγώγων του. Στην φετινή εκδήλωση
Το εξωκκλήσι της Παναγίας στο Λιβάδι
ο Λαογραφικός Σύλλογος «Η Αρετσού» παρουσίασε και ένα

μουσικοθεατρικό δρώμενο με χορούς και τραγούδια.
Στο πλαίσιο της γιορτής οι επισκέπτες είχαν
μάλιστα την ευκαιρία να απολαύσουν γλυκό σταφύλι και καλό κρασί, ενώ παράλληλα
λειτούργησε και έκθεση ποικιλιών σταφυλιού
και των παραγώγων τους, γευσιγνωσία οίνου,
έκθεση κρασιού και τσίπουρου.

ΛΑΪΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Μια ξεχωριστή νότα έδωσαν στις εκδηλώσεις
οι λαϊκές βραδιές που πραγματοποιήθηκαν με
την ορχήστρα « Παλιοί Διαβάτες» στο Πλαγιάρι, τα Βασιλικά και μουσική παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα «Σεργιάνι» στην Λακκιά.

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής κτιρίου που θα
στεγάσει το Πολιτιστικό Κέντρο των Ταγαράδων μετά και την
εξασφάλιση του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ από
τον προϋπολογισμό του δήμου, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος στο πλαίσιο
των διήμερων θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου.
Τις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, η Δημοτική Κοινότητα
Ταγαράδων και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό,
την λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Τιμίου Προδρόμου και
τους χαιρετισμούς.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο αθλητικός σύλλογος Θρίαμβος, βράβευσε αθλήτριες και αθλητές που ξεχώρισαν για
τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους στο άθλημα του μπάσκετ
και όχι μόνο. Ακολούθησε η παρουσίαση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων

Στιγμιότυπο από τη γιορτή στους Ταγαράδες

Πολιτισμός
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία
ανάγνωσης καινοτομίας και δημιουργικότητας
Μ

ε την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε και φέτος για 6η
συνεχόμενη χρονιά, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης Καινοτομίας και Δημιουργικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας με τίτλο «Περιπέτειες από Σημείο σε
Σημείο».
H Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης με κεντρικό
άξονα το βιβλίο και θέτοντας ως συνεχές όραμα, την βέλτιστη
παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων προς
τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας μέσα
από καινοτόμες δράσεις και εργαστήρια, που είχαν ως σκοπό να
δώσουν την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να εξερευνήσουν όλο το φάσμα των επιστημών και να γίνουν πρωταγωνιστές της «Περιπέτειας από Σημείο σε Σημείο» στα περισσότερα
Κ.Π. του δήμου μας.
Καθ’ όλη την διάρκεια της Κ.Ε 2017 η Δημοτική ΒιβλιοθήκηΠινακοθήκη Θέρμης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς
και ομάδες και με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών συνεργατών διοργάνωσε μία σειρά βιωματικών ποιοτικών εργαστηρίων.
Μέσα από τις εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες των συνεργατών της πρόσφερε καινοτόμες δράσεις για τα παιδιά τόσο
μέσα στο φυσικό χώρο των βιβλιοθηκών των Κέντρων Πολιτισμού, αλλά και στο πνεύμα της εξωστρέφειας μεταφέραμε την
θετική μας ενέργεια και σε άλλους χώρους δίνοντας μ’ αυτόν
τον τρόπο μια άλλη διάσταση στο ρόλο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Σ’ αυτήν την καλοκαιρινή μας περιπέτεια πραγματοποιήθηκαν
πάνω από 30 δωρεάν καινοτόμες δράσεις και βάσει των στατιστικών στοιχείων που αποστείλαμε και στη Ε.Β.Ε, πάνω από
1500 παιδιά και γονείς συμμετείχαν ενεργά στα δίωρα εργαστή-

ρια μας.
Όλα τα παραπάνω θα ήταν
αδύνατο να επιτευχθούν
δίχως την ακούραστη
και συνεχή προσπάθεια
του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, την αμέριστη
συμπαράσταση του Δ.Σ
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ και την
συγκινητική και μοναδική
προσφορά της μεγάλης
ομάδας των εθελοντών της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης –
Πινακοθήκης Θέρμης που
τους οφείλουμε όλοι μαζί
ένα μεγάλο ευχαριστώ τον
καθένα ξεχωριστά.
Τις δράσεις της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης
Θέρμης συντόνισαν ο προϊστάμενος του τμήματος Χρήστος Βαγιωνάς και οι βιβλιοθηκονόμοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης Αντιγόνη Ταρακτσή
και Αργυρώ Στουγιάννη.
Για την επιτυχία των εκδηλώσεων συμμετείχαν η ομάδα γραφιστικής τέχνης «Γραμματοχυμός» Νικολέτα Αντωνιάδου και
Ιωάννα Αδαμογιάννη, το «Μελωμύθι» Δημήτρης Τριχάκης (λαούτο και φωνή), Πένυ Αβράμπεκη (αφήγηση ακορντεόν), Θάλεια Θεοτοκάτου, Χρήστος Αλαβέρας και Αγγελική Κουρμουλάκη (εικαστικοί), Kosior Margarita συγγραφέας-καθηγήτρια
αγγλικών, 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης, Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού, Κελόγλου παιδαγωγός -ειδικός στη γραφή Braille,

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ 2017

Γιορτή σπανακιού 2017

Γ

ιορτή για το περίφημο τοπικό προϊόν το σπανάκι διοργανώνεται το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στην πλα-

τεία Αγίας Παρασκευής. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού Θέρμης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής.
Η Γιορτή Σπανακιού κάθε χρόνο συγκεντρώνει αρκετούς επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή μας για τις εκδηλώσεις και
τις ωραίες και νόστιμες λιχουδιές από σπανάκι που ετοιμάζουν
οι κάτοικοι της περιοχής.
Στους παρευρισκομένους μοιράζεται σπανακόπιτα και άλλα
εδέσματα με βάση το σπανάκι, που δημιουργούν γυναίκες του
χωριού, ενώ θα διοργανωθεί ο διαγωνισμός καλύτερης σπανακόπιτας και παράγωγα με βάση το σπανάκι.

Ιωάννα Tσιώκου και Βεργούλα Γαβρά (νηπιαγωγοί), Μιχάλης
Καράνταλης, Όλγα Λεμονή και Δέσποινα Μουρατίδου (εκπαιδευτικοί), Peiramatistas, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, Άλτα Πανέρα, (ψυχολόγος), Βαγγέλης Αγγελόπουλος και Νίκος Πανταζόγλου (μουσικοί), Τμήματα Σχολής Χορού Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ -Τσαμασλίδου Σοφία και Συνδίκα Ελένη, ReAcTiON /Ομάδα Προπτυχιακών Φοιτητών Χημείας
Α.Π.Θ. Πέτροβας Αλέξης, (γεωπόνος), βιομηχανία πλαστικών
«Ιnterplast» και Δημήτρης Γκαζάκης (τεχνικός), «Το Χαμόγελο
του Παιδιού», Κελόγλου Αθηνά παιδαγωγός ειδικός στη γραφή
braile και Κατιώνη Δήμητρα μουσικός.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού
σε άλση και δασύλλια του δήμου Θέρμης
Η

προστασία και η διατήρηση στη
φυσική κατάσταση, καθώς και η
βελτίωση της αισθητικής στα άλση του
δήμου Θέρμης, αποτελούν την πρώτη
προτεραιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την Αντιδημαρχία Πρασίνου
και Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά
τα συνεργεία της Αντιδημαρχίας προχωρούν σε συντονισμένες παρεμβάσεις
κοπής χόρτων, καθαρισμούς και κλαδέματα.
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
στο άλσος της Τράπεζας (Τούμπας)
Θέρμης, όπου βρίσκεται το Παρεκκλήσι
της Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού, περιελάμβαναν επιπλέον απομάκρυνση ξερών χόρτων και πευκοβελόνων, κλάδεμα χαμηλών και επικίνδυνων κλαδιών
των δένδρων καθώς και θάμνων όπου
κρίθηκε απαραίτητο. Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στο
άλσος του Αγίου Τρύφωνα στη Θέρμη

Το άλσος του Τίμιου Σταυρού στη Θέρμη

Παρεμβάσεις στα κοιμητήρια
του Αγίου Αντωνίου

Η

εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών
στα κοιμητήρια κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, η λειτουργικότητά
τους καθώς και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών μας στους χώρους αυτούς, αποτελούν το στόχο των
εκτεταμένων παρεμβάσεων που υλοποι-

ούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα
στα κοιμητήρια του δήμου Θέρμης.
Για το σκοπό αυτό στο κοιμητήριο του
Αγίου Αντωνίου έγινε η παρέμβαση από
τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης
και Αυτεπιστασίας η οποία περιλάμβανε
την εκτεταμένη επισκευή της περίφραξης
του κοιμητηρίου. Ακολούθησε ειδική κατασκευή νέων
βρυσών καθώς επίσης και
χρήσιμου πάγκου εξυπηρέτησης των επισκεπτών στο χώρο
των κοιμητηρίων.
Οι συντονισμένες τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν επίσης σε
διανοίξεις διαδρόμων και τσιμεντοστρώσεις αυτών για να
είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των επισκεπτών κυρίως
τους χειμερινούς μήνες ενώ
ήδη έχουν εκτελεστεί κάποιες
παρεμβάσεις
διαμόρφωσης
του χώρου έξω από την περίφραξη. Οι εργασίες τέλος
περιλαμβάνουν καλλωπισμό
εσωτερικά και εξωτερικά του
χώρου.

ενώ τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία
της Διεύθυνσης Πρασίνου μεταφέρονται
στο άλσος του Νέου Ρυσίου.
Όπως είναι γνωστό, η κλάδευση συμβάλλει επιπλέον και στον περιορισμό
του ύψους και του όγκου των δένδρων,
στην ανανέωση της βλάστησης και στην
ενδυνάμωσή τους. Η εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης πρασίνου δηλαδή
συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, βελτίωσης και επέκτασης των
χώρων πρασίνου μέσα στα όρια του
δήμου μας σε πάρκα, κήπους, άλση,
παρτέρια, παιδικές χαρές, καθώς και τα
κλαδέματα των δέντρων ενισχύθηκαν
αισθητά με την πρόσληψη των συμβασιούχων 8μηνης διάρκειας στο δήμο μας
καθώς και με την προμήθεια του νέου
καλαθοφόρου οχήματος από τις αρχές
του καλοκαιριού και θα συνεχιστούν
έως το τέλος Αυγούστου σε όλο το εύρος του δήμου Θέρμης.

Ασφαλτοστρώσεις και
διανοίξεις δρόμων στο Λιβάδι

Σ

την ορεινή Τοπική Κοινότητα του Λιβαδίου συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις για
την αποκατάσταση των οδών που, όπως
είναι γνωστό, βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα σε όλη την έκταση του
δήμου Θέρμης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου αποτελείται από ασφαλτοστρωμένες οδούς, αλλά
και τσιμεντοστρωμένες, λόγω των μεγάλων κλίσεων. Στις εκτεταμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται αυτό το διάστημα
στο Λιβάδι, περιλαμβάνονται τμήματα που
είναι ήδη ασφαλτοστρωμένα και απαιτούν

βελτίωση του οδοστρώματος, καθώς και σε χωματόδρομους έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό
δίκτυο του οικισμού.
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις οδούς:
Από Άγιο Φανούριο έως Άγιο
Ραφαήλ και τα δύο τμήματα των
οδών, στο σύνολο σχεδόν των
οδών εντός Λιβαδίου και γύρω από
την Κεντρική πλατεία Λιβαδίου. Το
συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει
επίσης διάνοιξη του οδικού τμήματος στην ανατολική πλευρά της
Τοπικής Κοινότητας.
Ο προγραμματισμός της δημοτικής αρχής,
συνεχίζει να προχωρά μπροστά με έργα
που βελτιώνουν την εικόνα του δήμου
μας, την καθημερινότητα του πολίτη και
να δίνει λύσεις στα προβλήματα του οδικού δικτύου.
Για το δήμο η καθημερινότητα των κατοίκων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, αποτελεί προτεραιότητα και για αυτό εκτελούνται σημαντικά έργα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
και βελτιώνουν τους όρους συνθηκών διαβίωσης αλλά και της ποιότητας ζωής τους.
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άνω των 50 εκατ. ευρώ τα έργα της ΔΕΥΑΘ
Σ

ημαντικά έργα στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης περιλαμβάνει ο προγραμματισμός έργων της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης
(ΔΕΥΑΘ). Πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός
υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και αφορούν και τις τρεις Δημοτικές
Ενότητες του δήμου. Η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά, από
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ και από κονδύλια του προγράμματος
ΕΣΠΑ. Αναλυτικά, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο τεχνικό
πρόγραμμα είναι τα εξής:

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης, προϋπολογισμού περίπου 16 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη φάση ελέγχεται η μελέτη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (σύνολο δικτύου, αντλιοστάσια, δεξαμενές, προμετρήσεις). Παράλληλα, έχει υποβληθεί
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία
και αναμένεται η έγκρισή της.
• Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Αντωνίου,
προϋπολογισμού 113.000 ευρώ για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη.
• Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς
Σουρωτής και Αγίας Παρασκευής. Για το έργο αυτό, υπάρχει μελέτη για τμήμα του έργου από υφιστάμενη δεξαμενή με συνδετήριους αγωγούς στα υφιστάμενα δίκτυα των οικισμών. Απαιτείται
σύνταξη μελέτης νέας γεώτρησης, κατασκευή αντλιοστασίου και
συνδετήριου αγωγού αυτού με την υφιστάμενη δεξαμενή.
• Εγκατάσταση δικλείδων και συσκευών ελέγχου και ασφάλειας
στα δίκτυα ύδρευσης όλων των οικισμών του δήμου Θέρμης.
• Έργα ύδρευσης στα Βασιλικά. Στον άμεσο προγραμματισμό
περιλαμβάνεται η ανόρυξη των δύο γεωτρήσεων σε χώρους οι

οποίοι έχουν προσδιοριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για
ανόρυξη. Μεσοπρόθεσμα, αμέσως μετά την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα γίνει ανάθεση εκπόνησης μελέτης σύνδεσης αντλιοστασίων με υφιστάμενη δεξαμενή (Αϊ-Γιάννης) και νέα (Κ. Περιστερά) και κατασκευή αγωγών μεταφοράς σε υφιστάμενα δίκτυα.

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
• Βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων στο Σχολάρι. Η μελέτη είναι
έτοιμη και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα
870.000 ευρώ.
• Βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων στο Πλαγιάρι, προϋπολογισμού
περίπου 730.000 ευρώ. Υπάρχουν μελέτες από τον πρώην
δήμο Μίκρας για τις οποίες απαιτείται επικαιροποίηση.
• Βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων στην Καρδία, προϋπολογισμού
περίπου 975.000 ευρώ. Υπάρχουν μελέτες από τον πρώην
δήμο Μίκρας για τις οποίες απαιτείται επικαιροποίηση.
• Βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων στον Τρίολοφο, προϋπολογισμού
περίπου 690.000. Και για το έργο αυτό υπάρχουν μελέτες από τον
πρώην δήμο Μίκρας για τις οποίες απαιτείται επικαιροποίηση.

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
• Αποχέτευση Σουρωτής –Αγίας Παρασκευής, που είναι ενταγμένο στο Ε.ΣΠ.Α. με προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ.
• Νέος βιολογικός σταθμός Θέρμης, που είναι ενταγμένο στο
Ε.ΣΠ.Α. με προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ.
• Συμπληρωματικό έργο ενίσχυσης του αποχετευτικού δικτύου
του Τριλόφου -Καρδίας, που είναι ενταγμένο στο Ε.ΣΠ.Α. με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.
• Αποχέτευση ακαθάρτων δημοτικού διαμερίσματος Θέρμης, προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ για το οποίο υπάρχει έτοιμη μελέτη.
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συν-

δετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης, προϋπολογισμού
2.170.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη η οποία θα πρέπει
να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίου Αντωνίου και συνδετηρίου με ΕΕΛ Αγίου Αντωνίου, προϋπολογισμού
3.415.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη η οποία θα πρέπει
να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Μονοπήγαδου
και συνδετηρίου με εξωτερικό συλλεκτήρα Αγίου Αντωνίου,
προϋπολογισμού 4.140.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη
η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή τμήματος εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λιβαδίου και συνδετηρίου με ΕΕΛ Λιβαδίου, προϋπολογισμού
170.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη η οποία θα πρέπει
να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων Περιστεράς, της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών,
προϋπολογισμού 2.990.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη
η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή ΕΕΛ Αγίου Αντωνίου – Μονοπηγάδου, έργο προς
άμεση ανάθεση.
• Συμπλήρωση και επικαιροποίηση μελέτης ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου, προϋπολογισμού 1.485.000 ευρώ.
• Κατασκευή ΕΕΛ Περιστεράς, έργο προς άμεση ανάθεση.
• Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων Κ. Σχολαρίου, προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη η οποία θα
πρέπει να επικαιροποιηθεί.
• Κατασκευή ΕΕΛ Κ. Σχολαρίου, προϋπολογισμού 1.722.000
ευρώ, για το οποίο υπάρχει μελέτη η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
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Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΊΠΟΥ ΣΤΑ 12 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ. ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ποια έργα περιλαμβάνει το τεχνικό
Π

άρα πολλά έργα σε όλους τους τομείς και σε όλα
τα δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και σημαντικές
προμήθειες σε εξοπλισμό, περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για το 2018, του οποίου ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 12
εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο μέρος του προγράμματος
υλοποιείται με ίδια κεφάλαια του δήμου, ενώ αξιοποιούνται και κοινοτικοί πόροι μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ.
Η μεγάλη προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου για την ωρίμανση μελετών, είχε πολλά θετικά αποτελέσματα με την ένταξη πολλών από αυτές σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
Σημαντικό στοιχείο για την προώθηση των έργων ήταν
η αντιμετώπιση των θεσμικών ζητημάτων, που είχαν
προκύψει από την αλλαγή του νόμου «περί ανάθεσης
των μελετών και των έργων» που έγινε με τον πρόσφατο
νόμο.
«Βασικός στόχος μας είναι, μέσω της υλοποίησης του
τεχνικού προγράμματος να βελτιώσουμε την ποιότητα
ζωής των δημοτών μας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Το τεχνικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και θα προσπαθήσουμε να
υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος του
αξιοποιώντας τα ίδια κεφάλαια του δήμου,
καθώς και ό,τι διαθέσιμα κονδύλια υπάρχουν μέσω του ΕΣΠΑ» δηλώνει ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά, το τεχνικό πρόγραμμα του
έτους 2018 περιλαμβάνει ανά τομέα τα
ακόλουθα:

• Λοιπού εξοπλισμού (πινακίδες, γραμματοθυρίδες κ.ο.κ.)
(235.000 ευρώ).

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ασφαλτοστρώσεις (1.000.000 ευρώ).
• Κατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στις περιοχές επέκτασης οικισμών Θέρμης και Τριαδίου (350.000
ευρώ).

• Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων Περιστεράς (315.000 ευρώ).

• Κατασκευή πάρκου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην Καρδία (260.000 ευρώ).

• Συνδέσεις των δημοτικών κτιρίων με φυσικό αέριο με
προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στις απαιτήσεις λειτουργίας αυτών (100.000 ευρώ).

• Βελτίωση υποδομών αύλειων χώρων νηπιαγωγείων
(80.000 ευρώ).

• Υλοποίηση πράξης εφαρμογής στην περιοχή του δημοτικού σχολείου Τριαδίου (20.000 ευρώ).

• Κλειστό γυμναστήριο Τριλόφου (800.000 ευρώ).

• Κόμβος στα σχολεία Τριλόφου (40.000 ευρώ).
• Κατασκευή κόμβου στα Βασιλικά (50.000 ευρώ).
• Κόμβοι στη Ν. Ραιδεστό (Κολοκοτρώνη-Πολυτεχνείου
και Μ. Αλεξάνδρου-Πολυτεχνείου) (20.000 ευρώ).

• Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την απο-

ευρώ).

• Ανάπλαση κεντρικού πάρκου Πλαγιαρίου (100.000
ευρώ).

• Ανάπλαση περιοχών επέκτασης Θέρμης (Τσαλδάρη,
Κουγιάμη και τμήματα οδών Υψηλάντου και Αθ. Διάκου) (100.000 ευρώ).

• Διαμόρφωση χώρου επί της Ε.Ο. 16 Νέας Ραιδεστού
(100.000 ευρώ).

• Τροποποίηση συστημάτων θέρμανσης σχολικών κτιρίων

2 φορτηγών με ανατροπή 3,5 tn (24.000
ευρώ).

δηρουργείου, ξυλουργείου και λοιπών συνεργείων
(15.000 ευρώ).

κόμβου με Ηρώων Πολυτεχνείου στο Τριάδι (50.000
ευρώ).

• Διαμόρφωση χώρου Ο.Τ. 40 στο Πλαγιάρι (15.000

Φορτηγού 3,5 tn (12.000 ευρώ).

• Αναλωσίμων-εργαλείων χειρός και μικροϋλικών σι-

• Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αγ. Πατέρων και

ευρώ).

Οδοστρωτήρα έως 3 tn (12.000 ευρώ).

ων (280.000 ευρώ).

Θέρμης (30.000 ευρώ).

• Περιφράξεις δημοτικών χώρων (15.000 ευρώ).
• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων Λιβαδίου (20.000

Φορτωτή έως 140 hp (50.000 ευρώ).

• Κλιματιστικών μηχανημάτων (10.000 ευρώ).
• Ειδών ατομικής προστασίας (20.000 ευρώ).
• Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσε-

χώρων (20.000 ευρώ).

• Κατασκευή κόμβου στην Αγ. Νικολάου και Τσαλδάρη

ου, Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου (οικ. Αγίου Αντωνίου
και Μονοπηγάδου) (40.000 ευρώ).

ευρώ).

για δρόμους, πάρκα και πλατείες (45.000 ευρώ).

• Κεντρικό πάρκο Ταγαράδων (20.000 ευρώ).
• Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών και κοινοχρήστων

Σχολαρίου (20.000 ευρώ).

• Εκσκαφέα (80.000 ευρώ).
• Φορτηγού μικρού ή επιβατικού (12.000

(50.000 ευρώ).

ευρώ).

• Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις κοινότητες Λιβαδί-

(80.000 ευρώ).

• Ηλεκτρολογικού υλικού (50.000 ευρώ).
• Φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων οδικού φωτισμού

• Δημοτικό κτίριο (προκάτ) Λακκιάς (70.000 ευρώ).
• Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών (50.000

• Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων οδού ΟΧΙ Κ.

• 2 απορριμματοφόρων (330.000 ευρώ).
• 2 φορτηγών με αρπάγη για ογκώδη

• Φορτηγού κλειστού με πλατφόρμα ξεφορτώματος

αμόρφωση αύλειου χώρου στο συγκρότημα «Χριστοδουλίδη» (200.000 ευρώ).

κατάσταση προβλημάτων πυρασφάλειας σε κτίρια του
δήμου Θέρμης (7.800 ευρώ).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

•
•
•
•

• Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών (40.000 ευρώ).
• Βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και δι-

(50.000 ευρώ).

• Κλειστό γυμναστήριο Ν. Ραιδεστού (400.000 ευρώ).
• Κατασκευή παιδικής χαράς στην Σουρωτή (500.000
ευρώ).

• Συντήρηση -επισκευή πλ. Παραμάνα (100.000 ευρώ).
• Συντήρηση κτιριακών υποδομών ευεργέτιδας Φ. Πατίκα
(13.000 ευρώ).

• Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στα ακίνητα με αριθ-

• Διαμορφώσεις και βελτιώσεις για την πιστοποίηση χώ-

μούς 124 και 125 της Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής (200.000
ευρώ).

• Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Θέρμης (600.000

• Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας στην Καρδία
(200.000 ευρώ).

• Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον Τρίλοφο (100.000
ευρώ).

• Μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ. έργων
(150.000 ευρώ).

ρων παιδικών χαρών (300.000 ευρώ).
ευρώ).

• Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μανδρίτσα Θέρμης
και κόμβου στη συμβολή με την Κουγιάμη (250.000
ευρώ).

• Ανακατασκευή σιντριβανιών οικισμών Τριλόφου, Ν. Ρυσίου και Κ. Σχολαρίου (50.000 ευρώ).
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ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για το 2018
• Αναθεώρηση φακέλου οικοδ. άδειας, υπαγωγή στον ν.
4178/13 & επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού κτιρίου στο Λιβάδι (5.000 ευρώ).

• Αναθεώρηση φακέλου οικοδ. άδειας, υπαγωγή στον ν.

ου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης Τριαδίου» (2.600
ευρώ).
(35.000 ευρώ).

• Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασικών εκτάσεων δή-

• Μελέτη Β’ Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών και

• Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Μελέτη γεωλογικής

• Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικών κόμβων & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές του δήμου Θέρμης (20.000
ευρώ).

• Μελέτη εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για
ανάγκες του δήμου Θέρμης (50.000 ευρώ).

• Μελέτη εκπόνησης στατικών εργασιών για τις ανάγκες του
δήμου Θέρμης (70.000 ευρώ).

• Μελέτη εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης (70.000 ευρώ).

μου Θέρμη (14.000 ευρώ).
καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Νέου Ρυσίου (40.000 ευρώ).

• Συντήρηση νεκροταφείων (60.000 ευρώ).
• Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων (50.000 ευρώ).

• Παρεμβάσεις

αναβάθμισης για την εξοικονόμηση
ενέργειας
συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι
(622.000 ευρώ).

• Αποτυπώσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων για υπα-

• Καθ’ ύψος και κατ’ επέ-

γωγή στον ν. 4178/2013 και επικαιροποίηση μελέτης
προπονητηρίου και έκδοση άδειας δόμησης αυτού στο
454Β αγροτεμάχιο Ταγαράδων (17.000 ευρώ).

κταση προσθήκες του
5ου δημοτικού σχολείου Θέρμης- Τριαδίου και
εσωτερικές
διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου
(750.000 ευρώ).

• Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό & δημοτικό οδικό
δίκτυο του αγρ. Κάτω και Άνω Σχολαρίου, προϋπολογισμού 555.720,24 ευρώ.

• Προγραμματική σύμβαση με ΑΠΘ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα
σχετικά με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ.

• Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών, με /προϋπολογισμό 10.000 ευρώ.

• Μελέτη εφαρμογής αλλαγής χρήσης δημοτικού κτιρίου
στο 1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου, από πλεκτήριο σε χώρο
γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 4014/11, με προϋπολογισμό 9.000 ευρώ.

• Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Θέρμης, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

• Κατασκευή βοηθητικών χώρων υποστήριξης αθλοπαιδειών στον Άγιο Αντώνιο, με προϋπολογισμό 100.000
ευρώ.

• Συντήρηση αθλητικών και γηπεδικών εγκαταστάσεων με
προϋπολογισμό 15.000 ευρώ.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ανάθεση

λειτουργίας
δημοτικής συγκοινωνίας
(120.000 ευρώ).

• Κατασκευή μέτρων παθητικής και ενεργητικής
πυροπροστασίας στο 3ο
δημοτικό σχολείο Θέρμης-Τριαδίου
(25.000
ευρώ).

• Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (400.000 ευρώ).

• Επικαιροποίηση μελέτης
2ου λυκείου Θέρμης (Ν.
Ραιδεστός) (10.000 ευρώ).

• Μελέτη εφαρμογής εσω-

πλατείες, παιδικές χαρές και πεζοδρόμια Δήμου Θέρμης,
ενίσχυση δημοτικού φωτισμού κ.λπ. (35.000 ευρώ).

τερικών
διαμορφώσεων, αύλειου χώρου και
ενεργειακής αναβάθμισης
ιδιόκτητου κτιρίου του
δήμου για τη στέγαση των
υπηρεσιών του (25.000
ευρώ).

• Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εισόδου Λακκιάς και Βασιλι-

• Μελέτη 6ου δημοτικού

• Για μελέτες (παιδικού σταθμού Ν. Ραιδεστού, πολιτιστικού
κτιρίου Ταγαράδων, ανέγερσης κέντρου διοικητικής και
κοινωνικής υποστήριξης Καρδίας), περί τις 25.000 ευρώ.

• Συντήρηση δημοτικών δικτύων φωτισμού σε πάρκα,

κών (σφαγεία, 5.000 ευρώ).

• Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε πάρκο
οδού Προφήτη Ηλία στον Τρίλοφο (2.000 ευρώ).

• Μελέτη ύδρευσης περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης
(145.000 ευρώ).

• Μελέτη «Περιβαλλοντική αξιολόγηση για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης - επέκταση του υφιστάμενου δικτύ-

ευρώ).

• Αντιπυρική προστασία δασοκτήματος Ισενλή Θέρμης

4178/13 και επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού κτιρίου στο Λιβάδι (19.000 ευρώ).
Μ.Π.Ε. έργων Αναδασμού (115.000 ευρώ).

• Επικαιροποίηση μελέτης στο ΟΤ 547 Πλαγιαρίου (10.000

σχολείου Θέρμης (10.000
ευρώ).

• Μελέτη 7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης (6.200 ευρώ).

• Mελέτη

Λυκείου Μίκρας στη θέση «Βλάχος»
(10.000 ευρώ).

Σημειώνεται, ότι τα ποσά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ενδεικτικά. Συνήθως με την ολοκλήρωση των μελετών
και την συμβασιοποίηση των έργων, η προϋπολογισμοί
των έργων αναμορφώνονται.
Τονίζεται, ότι πάρα πολλά έργα υλοποιεί και η ΔΕΥΑΘ
(αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 9).
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Αρχίζουν ξανά τη λειτουργία τους
οι κοινωνικές δομές του δήμου
Σ

την τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία των νέων Κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης
του απαιτούμενου προσωπικού. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές
εργασίες των χώρων. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί στο ισόγειο επί της
οδού Ταβάκη 28, το Κοινωνικό Φαρμακείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
κτιρίου της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού,
ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του στο
νέο του χώρο επί της Στενημάχου 16
στη Θέρμη με επιπλέον προσωπικό.
Οι εργασίες στο Κέντρο Κοινότητας,
περιελάμβαναν την κατασκευή δύο χώ- Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου
ρων γραφείων για το προσωπικό που
κό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λει- να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα
τουργούς και έναν ψυχολόγο, έγιναν ηλεκτρολογικές και
προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία
υδραυλικές εργασίες. Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει
υποβολής αιτήσεων,
αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών,
- να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφεειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάλούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα
δες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη
Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδηβελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη
μα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και
συνεργασία που αναπτύσσει με άλλες κοινωνικές δομές
την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες
και υπηρεσίες του δήμου.
για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων διΕιδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
καιολογητικών,
- να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγ- να συνεργάζεται και να μεταβιβάζει αιτήματα σε άλλες
γύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπιδομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που πα-

ρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής
λειτουργίας του,
- να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
- να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
- να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,
- να συμπράττει στην ανάπτυξη δικτύου
εθελοντισμού,
- να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού,
επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου,
Όλες οι κοινωνικές δομές εξοπλίστηκαν με
γραφεία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο διαθέτει επιπλέον αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης
εξωτερικού χώρου. Η λειτουργία του θα
υποστηρίζεται από ένα φαρμακοποιό και
μία κοινωνική λειτουργό.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, που προμηθεύτηκε ένα
επαγγελματικό ψυγείο, ενισχύεται και σε δυναμικό με την
πρόσληψη ενός Κοινωνικού λειτουργού και ενός ατόμου
διοικητικού προσωπικού και θα συνεχίζει να εξυπηρετεί
τους εκατοντάδες εγγεγραμμένους δημότες μας, αλλά κι
όσους επιπλέον χρειαστεί.
Το τμήμα πληροφορικής έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες σύνδεσης και δικτύωσης των χώρων, ενώ με
την ολοκλήρωση και των διαδικασιών πρόσληψης του
προσωπικού οι δομές θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν
προς όφελος των δημοτών.

Ευχαριστήριο – Ευχετήριο μήνυμα σε διευθυντές
και διευθύντριες των σχολείων του δήμου Θέρμης

Ό

πως είναι γνωστό μετά από την κρίση διευθυντών Α’ και Β’
θμιας Εκπαίδευσης του καλοκαιριού, έχουν σημειωθεί αλλαγές στα σχολειά του δήμου Θέρμης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές στα
Δημοτικά Σχολεία τοποθετήθηκαν οι: Αξαρλή Γλυκερία,4 Δημοτικό Σχολείο Θέρμης, Αδαμοπούλου Βασιλική, Δ.Σ. Ταγαράδων,
Συγκιρίδου Ευαγγελία, 2 Δ.Σ. Ραιδεστού, Ζδράλης Ευάγγελος, 2
Δ.Σ. Τριλόφου, Αιβαζόγλου Ευδόκιμος, 1 Δ.Σ. Τριλόφου, Ευθυμίου Αλέξανδρος, Δ.Σ. Ν. Ρυσίου, Καλαμαρινού Παναγιώτα, 2 Δ.Σ.
Θέρμης, Κάλτσιου Ελισάβετ, 1 Δ.Σ. Καρδίας, Ιορδανίδου Μαρία,
Δ.Σ. Αγ. Αντωνίου, Μυλωνάς Χρήστος, 2 Δ.Σ. Καρδίας, Κανιόγλου
Άγγελος, Δ.Σ. Κάτω Σχολαρίου, Γκάγκας Αντώνιος, Δ.Σ. Αγ. Παρασκευής, Γάτσιας Δημήτριος, Δ.Σ. Περιστεράς, Κοταλακιδου Μαρία,
Δ.Σ. Πλαγιαρίου, Μαρίνος Γεώργιος, 1 Δ.Σ. Θέρμης, Αντωνιάδου
Μαρία, 3 Δ.Σ. Θέρμης-Τριαδίου, Φασούλα Στυλιανή, 1 Δ.Σ. Ν. Ραιδεστού και Λοκοβίτου Χρυσούλα, Δ.Σ. Βασιλικών.

ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ- ΕΠΑΛ
Στα Γυμνάσια -Λύκεια- ΕΠΑΛ τοποθετήθηκαν οι : Σταυρινίδης

Σταύρος, 1 Λύκειο Θέρμης, Γαλίτης Παντελής, ΕΠΑΛ Βασιλικών,
Κορφαλη Χριστίνα, 2 Λύκειο Θέρμης, Σαρρής Βασίλης, 1 Γυμνάσιο Μίκρας, Φροση Λαμπρινή, 1 Λύκειο Μικρας
Παπαδόπουλος Απόστολος, ΕΕΕΚ Θέρμης, Κυρίτσης Γεώργιος, 1
Γυμνάσιο Θέρμης,
Κωνσταντινίδης Νικόλαος, 2 Λύκειο Μίκρας, Τόδας Γιώργος, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ζαλοκώστας Αχιλλέας, Γυμνάσιο
Βασιλικών, Σιμουλίδου Ελισάβετ, 3 Γυμνάσιο Θέρμης, Χρυσοστομίδου Όλγα, Λύκειο Βασιλικών, Σαμαράς Θεόδωρος, 2 Γυμνάσιο Θέρμης, Χ»Γεωργίου Γεώργιος, 2 Γυμνάσιο Μίκρας και
Γούτας Θεόδωρος, 3 Γυμνάσιο Μίκρας
Η δημοτική αρχή Θέρμης και η Αντιδημαρχία Παιδείας ευχαριστεί
από καρδιάς όλους τους απερχόμενους διευθυντές για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασια υπήρξε με τους απερχόμενους Διευθυντές όλο το προηγούμενο διάστημα.
Παράλληλα συγχαίρουμε όλους τους νέους διευθυντές και διευθύντριες για την εκλογή τους και να τους καλωσορίζουμε στα
Σχολεία του δήμου μας.

Τους διαβεβαιώνουμε, ότι θα υπηρετήσουν σε ένα δήμο όπου
ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση
και προτεραιότητα στα ζητήματα της παιδείας, με την έχτρα χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών. Σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο Θέρμης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη παιδεία
και σε ότι αφορά την καλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών
μονάδων, έτσι ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε ένα ασφαλές,
υγιεινό, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.
Σας ευχόμαστε καλή θητεία, καλή συνεργασία και σας διαβεβαιώνουμε πως θα βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας, ώστε
από κοινού και σε συνεργασία με όλη τη σχολική κοινότητα, τους
εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να
έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη φοίτηση των
μαθητών μας.
Καλή σχολική χρονιά
Στέλιος Αποστόλου
Αντιδήμαρχος παιδείας
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Σε 100 δόσεις η εξόφληση
των οφειλών προς το δήμο
Π

ροθεσμία έως το τέλος Νοεμβρίου δίδεται στους δημότες
προκειμένου να προχωρήσουν σε
ρύθμιση των οφειλών τους προς
το δήμο Θέρμης. Η δυνατότητα
εξόφλησης των οφειλών έως και
σε 100 δόσεις δόθηκε μετά την
ψήφιση σχετικής διάταξης τον περασμένο Ιούλιο (άρθρο 52 του
ν.4483/2017). Σύμφωνα με αυτήν
στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους δήμους
και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι
οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι και
δύο μήνες από την έναρξη ισχύος
του νόμου, δηλαδή έως το τέλος
Σεπτεμβρίου.
Επιπλέον, μπορούν να υπαχθούν
οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
1. Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση για τις οφειλές προς το δήμο Θέρμης λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

2. Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη
ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η
οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων
της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή
τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
3. Δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό
εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα.
Προκειμένου να μπουν στη ρύθμιση οι δημότες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια
για την είσπραξή τους υπηρεσία του δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού. Οι δόσεις θα είναι έως 100 κατ’
ανώτατο όριο, θα είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της
τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με
μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από
την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτει ο δήμος,
περίπου 1.400 άτομα έχουν αρρύθμιστες οφειλές άνω
των 300 ευρώ.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Αναλόγως του αριθμού των δόσεων ο οφειλέτης θα
απαλλάσσεται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα
πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής

ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης:

•

αν εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του,
απαλλάσσεται κατά 100% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

•

αν την εξοφλήσει σε 2 έως 24 δόσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη από 20 ευρώ, απαλλάσσεται κατά 80%.

•

αν την εξοφλήσει σε 25 έως 48 δόσεις,
απαλλάσσεται κατά 70%.

•

αν την εξοφλήσει 49 έως 72 δόσεις, απαλλάσσεται κατά 60%.

•

αν την εξοφλήσει σε 73 έως 100 δόσεις,
απαλλάσσεται κατά 50% από πρόστιμα
και προσαυξήσεις.
Με την ψηφισθείσα διάταξη ρυθμίζονται ειδικά θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης, όπως η εφάπαξ εξόφληση σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,
η αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η παραγραφή οφειλών κ.λπ..

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΑΘ
Στη ρύθμιση μπορεί να μπει οποιασδήποτε
μορφής οφειλή προς το δήμο (πρόστιμα τρο-

χαίας, δημοτικά τέλη, εισφορές για ένταξη στο
σχέδιο πόλης κ.ο.κ.). Περιλαμβάνονται επίσης
και οι οφειλές προς τη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Όπως ανακοίνωσε
η ΔΕΥΑΘ, προχωρά στην εφαρμογή της διάταξης για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και σε 100 δόσεις, μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να
ακολουθήσουν ώστε να γίνει η ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, οι δημότες μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΕΥΑΘ, 2310
460530. Για τις υπόλοιπες οφειλές πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2313 300727 και
2313 300728.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπει στη ρύθμιση ή
δεν φροντίσει για την εξόφληση των οφειλών του ο
νόμος επιβάλλει στις υπηρεσίες του δήμου να προχωρήσουν στην άμεση είσπραξη του οφειλόμενου
ποσού, κάνοντας χρήση όλων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.
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Μπήκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της «Σουρωτή Α.Ε.» ο δήμος Θέρμης
Π

ροσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία
ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
«Σουρωτή Α.Ε.» καταθέτει ο δήμος Θέρμης. Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ› αρ. 280/2017
απόφασή του ενέκρινε τον περασμένο Ιούλιο τη συμμετοχή του δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την
οποία είχε αποφασίσει η εταιρεία «Σουρωτή Α.Ε.». Η
απόφαση ελήφθη προκειμένου ο δήμος να κρατήσει το
ποσοστό 5% το οποίο κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
της συγκεκριμένης εταιρείας, ώστε να διατηρήσει τα
δικαιώματα της καταστατικής μειοψηφίας, αλλά και να
δύναται να κάνει τις αναγκαίες προτάσεις και παρεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης οι οποίες θα ωφελήσουν την τοπική κοινωνία.
Πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο δήμος
Θέρμης διέθετε 790.020 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 5% του συνόλου των μετοχών. Η αύξηση με-

τοχικού κεφαλαίου ήταν της τάξης των 4,6 εκατ. ευρώ,
στην οποία είχαν προτιμησιακό δικαίωμα οι παλαιοί
μέτοχοι. Έτσι, ο δήμος, προκειμένου να διατηρήσει το
ποσοστό του διέθεσε το ποσόν των 232.656,34 ευρώ
και απέκτησε άλλες επιπλέον 375.252 μετοχές, από το
σύνολο των 7.415.355 νέων μετοχών που διατέθηκαν
στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η
τιμή για κάθε μία νέα μετοχή ανήλθε στα 0,62 ευρώ
ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες ο δήμος είχε πωλήσει περίπου το 10% των μετοχών του,
έναντι 1,05 ευρώ. Πλέον, το σύνολο των μετοχών τις
οποίες διαθέτει ο δήμος Θέρμης στη «Σουρωτή Α.Ε.»
ανέρχονται σε 1.165.272.

συμβουλίου Θέρμης για συμμετοχή του δήμου στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι οι εξής:
1. Προαπαιτούμενο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής στην οποία
συμμετέχουν δήμοι είναι, κατά το άρθρο 253 του νόμου 3463/2006, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
βιωσιμότητας με την οποία η εταιρία να παρουσιάζεται
βιώσιμη, με την έννοια ότι η σχέση μεταξύ παθητικού
και ενεργητικού της και ο ρυθμός ποσοστιαίας μεταβολής των μεγεθών αυτών να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της για την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Τέτοια
μελέτη δεν συνόδευε την απόφαση της γενικής συνέ-

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

λευσης των μετόχων της «Σουρωτή Α.Ε.» για αύξηση

Ωστόσο, στα μέσα Αυγούστου, στο πλαίσιο της άσκησης ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού

του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε ήταν βεβαίως εφικτό
να συνταχθεί από το δήμο Θέρμης, μέσα μάλιστα στα
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια του ενός μηνός που μεσολαβούσε έως την αγορά των νέων μετοχών.
2. Περαιτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την εταιρία ή με προσθήκη δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρίας
και την υλοποίηση επενδυτικών έργων συναφών με τις
δραστηριότητες που αναπτύσσουν, καθώς και να μην
συνιστά απλώς ταμειακή διευκόλυνσή της για την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων και την
κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών δαπανών, διότι
στην περίπτωση αυτή καταστρατηγείται η διάταξη του
άρθρου 265 παρ.3 του Ν.3463/2006 για την απαγόρευση επιχορήγησης ανωνύμων εταιρειών από τους
ΟΤΑ.
Ήδη, ο δήμος Θέρμης έχει ετοιμάσει και θα καταθέσει
ως τα μέσα Σεπτεμβρίου την προσφυγή του στην ειδική
επιτροπή του άρθρου 152, κατά της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης.
Σημειώνεται ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
δεν συμμετείχαν η Coca Cola HBC, μέτοχος που προ
α.μ.κ. είχε ποσοστό 18,13%, αλλά ούτε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί τελικά το 66,46% της αύξησης που
αντιστοιχεί σε 4.930.698 μετοχές και σε 3.057.032,76
ευρώ.
Έπειτα απ’ αυτή την εξέλιξη υπολογίζεται ότι ο όμιλος
του Ιβάν Σαββίδη διαθέτει πλέον στη «Σουρωτή Α.Ε.»
μετοχικό πακέτο που πλησιάζει το 69% (από 59,18%
που είχε προ α.μ.κ.), δηλαδή πάνω από το κρίσιμο

Με τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο δήμος διατηρεί το 5% των μετοχών στην επιχείρηση.

67% για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ το μερίδιο της
Coca Cola HBC περιορίζεται μεταξύ 12%- 12,5%.
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Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Τ

ο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου
Θέρμης «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας
και Προσχολικής Αγωγής» ανακοινώνει την έναρξη
λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών ΚΔΑΠ και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία ΚΔΑΠ
-ΜΕΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος
2017–2018.
Η λειτουργία των ΚΔΑΠ ξεκίνησε σήμερα με λειτουργία
πρωινού ωραρίου έως τις 8 Σεπτέμβρη. Από τις 11 Σεπτεμβρίου τα ΚΔΑΠ θα λειτουργούν σε απογευματινό
ωράριο.
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, ή άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο
ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ με παιδιά ηλικίας 5 έως 12
ετών.
Στο νέο χειμερινό πρόγραμμα, εντάσσονται οργανωμένες ομάδες δραστηριοτήτων βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος, όπως μουσική και μουσικο-κινητική αγωγή,
παιδική λογοτεχνία, εικαστικές δράσεις με ζωγραφική,
χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό κ.α., θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο, μαθήματα κινηματογράφου,
αθλητικές δραστηριότητες όπως ενόργανη γυμναστική,
πινγκ πονγκ, pilates, ξένες γλώσσες και πληροφορική.
Για πρώτη φορά φέτος εισάγονται αθλήματα στίβου και
εκπαιδευτική ρομποτική.
Κατά τη διάρκεια του έτους τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες
και εκτός των δομών, όπως συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
εργαστήρια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, επισκέψεις στα
μουσεία της πόλης, επισκέψεις στο Δημοτικό Ωδείο,

καθώς και σε μια πληθώρα δράσεων που σύντομα θα
ανακοινωθούν.
Το πρόγραμμα καταρτίστηκε ώστε να είναι ευέλικτο και
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των
παιδιών, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει την ομάδα των δραστηριοτήτων που επιθυμεί.
Τηλέφωνα επικοινωνίας του κάθε υπεύθυνου/ης παιδαγωγού ανά δομή ΚΔΑΠ:

των παιδιών και περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτε-

• ΚΔΑΠ Θέρμης, Αγτζίδου Αναστασία,
τηλ: 2310 460296, 2ο Δημ. Σχολείο,
Μανδρίτσα 2
• ΚΔΑΠ Τριλόφου, Μουρατίδου Αλεξάνδρα,
τηλ: 23920 66084, 2ο Δημ. Σχολείο
Τριλόφου
• ΚΔΑΠ Ν. Ρυσίου, Γκοστίλη Λίνα, τηλ:
23920 73557,
Δημ. Σχολείο Ν. Ρυσίου
• ΚΔΑΠ Βασιλικών, Λεμονάκη Ελένη, τηλ:
23960
23713
Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Αγκαλιά-ζω» ξεκίνησε την 1η
Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί σε 2 βάρδιες.
Η ομάδα του εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνει ειδικότητες ψυχολόγου, γυμναστή,
φυσιοθεραπευτή, μουσικοθεραπευτή, εικαστικού, λογοθεραπευτή -εργοθεραπευτή και βοηθητικό προσωπικό ειδικής αγωγής.
Το πρόγραμμα των ειδικοτήτων δημιουργείται με σκοπό να εξυπηρετήσει σε ατομικό και
ομαδικό επίπεδο τις πολλαπλές ανάγκες ψυχοσωματικής υποστήριξης και εκπαίδευσης

μπορείτε να απευθύνεστε και στα γραφεία των «Κέντρα

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ξεκινά το πρόγραμμα λουτροθεραπείας

Ξ

εκινά την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2017»

που αφορά τα ζεστά ιαματικά μπάνια των
μελών των ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και με εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή και
θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από
05/09/2017 έως 07/10/2017. Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος θα διαρκέσει ένα μήνα
στη διάρκεια του οποίου θα ωφεληθούν
250 μέλη των ΚΑΠΗ. Τα μέλη του ΚΑΠΗ
θα μεταβούν στην Αιδηψό σε 4 ομάδες, η
κάθε μια εκ των οποίων θα παραμείνει για
λουτροθεραπείες εννέα ημέρες.

ρικές δραστηριότητες, εκπαιδεύσεις και συμμετοχές σε
εκδηλώσεις.
• ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «Αγκαλιά-ζω», Βαλαβάνη Σταματία,
τηλ: 2310 465696, Ταβάκη 28 - Θέρμη
Για πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τις
δράσεις των ΚΔΑΠ και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Αγκαλιά-ζω»,

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής», πλατεία δημαρχείου – Τρίλοφος, τηλ: 2393
30 213, 214 & 219, ώρες: 07:30π.μ.– 15:00μ.μ
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75 νέα σχολεία χρειάζονται
στο νομό Θεσσαλονίκης
Τ

ο μείζον θέμα των ελλείψεων στη σχολική στέγη ανέδειξε
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο των συναντήσεων που έγιναν με κυβερνητικά στελέχη
κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα η ΠΕΔ-ΚΜ είχε συντάξει κατάλογο στον οποίο καταγράφονται πλήρως και με αναλυτικά στοιχεία τα προβλήματα της
σχολικής στέγης τα οποία αντιμετωπίζουν οι 14 δήμοι της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΠΕΔ-ΚΜ, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη σχολική στέγη απαιτείται να κατασκευαστούν
στους 14 δήμους 75 νέα διδακτήρια, άλλες 33 νέες αίθουσες σε
ήδη υπάρχοντα σχολικά κτήρια, επιπλέον τρεις νέες πτέρυγες καθώς και εργαστηριακοί χώροι.
Τις μεγαλύτερες ανάγκες σε νέα κτήρια έχουν, όπως προκύπτει
από τον κατάλογο της ΠΕΔ-ΚΜ, οι δήμοι Δέλτα, Κορδελιού –
Ευόσμου, Παύλου – Μελά, Νεάπολης - Συκεών και Θέρμης.
Στο υπόμνημά της η ΠΕΔ-ΚΜ προειδοποιεί για τους κινδύνους
να χαθούν χρήματα και οικόπεδα εάν δεν προχωρήσει η κατασκευή των νέων σχολείων. Το θέμα της σχολικής στέγης είχε
τεθεί στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά τον περασμένο
Δεκέμβριο, στη συνάντηση που είχαν μαζί του οι δήμαρχοι, στο
υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Η ΠΕΔ-ΚΜ έχει προτείνει κατά
το παρελθόν τέσσερις τρόπους χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολείων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα,
πρότεινε να προκηρυχθεί το ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας, να ληφθεί άτοκο δάνειο από τις Κτηριακές Υποδομές από την ΕΤΕπ, να
υπάρξει σοβαρό κονδύλι στα ΠΕΠ των Περιφερειών, που έχουν
πρόβλημα με τα σχολεία, καθώς και μεγάλο κομμάτι μέσα από

το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να κατευθυνθεί στις απαλλοτριώσεις και στην κατασκευή νέων σχολείων.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
Στον κατάλογο της ΠΕΔ-ΚΜ περιλαμβάνονται και επτά σχολικά κτίρια τα οποία αφορούν το δήμο Θέρμης. Πρόκειται για:
Την ολοκλήρωση της κατασκευής γυμνασίου στη δημοτική
Κοινότητα Νέου Ρυσίου, προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ το
οποίο είναι ημιτελές. Θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες περίπου
200 μαθητών της περιοχής οι οποίοι στεγάζονται σήμερα σε
παλαιό, μισθωμένο κτίριο.
1. Την κατασκευή δημοτικού σχολείου στο Πλαγιάρι, προϋπολογισμού 6,5 εκατ. Υπάρχει οριστική μελέτη. Έχει
κατατεθεί φάκελος στην Υπηρεσία Δόμησης και βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης της άδειας δόμησης. Οι μαθητές του σχολείου συστεγάζονται με άλλο σχολείο, σε
ακατάλληλους χώρους με ελλιπή χωρητικότητα (υπόγειοι χώροι, διαχωρισμός αιθουσών κ.λπ.).
2. Κατασκευή 2ου λυκείου Μίκρας (στην περιοχή ΒΛΑΧΟΣ) το οποίο σήμερα συστεγάζεται με το ΙΕΚ. Υπάρχει
διαθέσιμο οικόπεδο και η κατασκευή του σχολείου έχει
ενταχθεί στον σχεδιασμό της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»
(πρώην ΟΣΚ) για κατασκευή με διαδικασία ΣΔΙΤ. Έχουν
σταλεί εκ μέρους του δήμου όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν (τοπογραφικό σχέδιο, άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λπ.).
3. Κατασκευή 2ου λυκείου Θέρμης το οποίο σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο.

4. Υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού καθώς και μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της πρώην νομαρχίας.
5. Κατασκευή 7ου νηπιαγωγείου Θέρμης, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, το οποίο σήμερα συστεγάζεται με
άλλο σχολείο. Υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο για τη συγκεκριμένη χρήση, έχει εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής και
έχει υποβληθεί ο φάκελος για την έκδοση της άδειας δόμησης.
6. Κατασκευή 6ου δημοτικού σχολείου Θέρμης, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, το οποίο συστεγάζεται σήμερα με άλλο σχολείο. Υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο και
έχει εκπονηθεί και οριστική αρχιτεκτονική μελέτη.
7. Κατασκευή 2ου δημοτικού σχολείου Νέας Ραιδεστού
του οποίου οι περίπου 200 μαθητές στεγάζονται σήμερα
σε μισθωμένο κτίριο. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο.
«Τον κατάλογο με τα νέα σχολικά κτίρια τα οποία έχει άμεση
ανάγκη ο δήμος λόγω της ραγδαίας αύξησης του μαθητικού
πληθυσμού την τελευταία δεκαετία τα έχω στείλει σε όλους
τους αρμόδιους υπουργούς τα τελευταία χρόνια. Τους έχω
εξηγήσει ότι αντί να δίνονται μισθώματα, μπορούν να γίνουν
νέα κτήρια. Να ληφθεί ένα δάνειο και να αποπληρωθούν
από τα μισθώματα», σημειώνει ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. Προσθέτει, μάλιστα πως ο δήμος δίνει
κάθε χρόνο για μισθώματα για τη στέγαση μαθητών γύρω
στα 570.000 ευρώ.

Καλή σχολική χρονιά

Μ

ια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και φέτος, ανοίγοντας νέους
δρόμους στη γνώση και τη μάθηση, θέτοντας καινούριους
στόχους και προσδοκίες. Η Δημοτική Αρχή Θέρμης, συνεχίζοντας
τη καλή και στενή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, προκειμένου να επιτύχουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για την αρτιότερη λειτουργία των σχολείων μας, με γοργούς
ρυθμούς το καλοκαίρι, προέβη σε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης για την αρτιότερη λειτουργία των σχολείων μας.
Στην κατεύθυνση αυτή, το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
του δήμου μας, ιεραρχώντας τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και θέτοντας προτεραιότητες με βάση τις καταγεγραμμένες
ανάγκες, από την Αντιδημαρχία Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές, προχώρησε στις απαραίτητες εργασίες με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του δήμου μας. Στο ξεκίνημα της
νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, στις
μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων μας, να έχουν υγεία και
δύναμη προκειμένου να κατορθώσουν με την καθοδήγηση των
δασκάλων και των καθηγητών τους, με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα να κάνουν ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα στη ζωή τους.
Στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του δήμου μας, όπως επίσης
και σε όλους τους γονείς, εύχομαι να συνεχίζουν να αποτελούν το
άοκνο στήριγμα και το πρότυπο ζωής για τα παιδιά μας.
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Δήμαρχος Θέρμης

Ένα από τα επτά νέα σχολεία τα οποία χρειάζεται ο δήμος Θέρμης είναι το γυμνάσιο Νέου Ρυσίου το οποίο παραμένει ημιτελές.
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Πανέτοιμα τα σχολεία του δήμου
Θέρμης για τη νέα σχολική χρονιά
Π

ανέτοιμα για το πρώτο κουδούνι, στις 11 Σεπτεμβρίου, θα είναι όλα τα σχολικά κτίρια
του δήμου Θέρμης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού συνεργεία του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου, σε συνεργασία
με τη σχολική κοινότητα, την αντιδημαρχία Παιδείας και τις σχολικές επιτροπές, προχώρησαν σε
εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής,
ώστε το «πρώτο κουδούνι» να βρει πανέτοιμα τα
σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η δημοτική
αρχή έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη συντήρηση και επισκευή όλων των σχολικών κτιρίων
με στόχο την εξασφάλιση σύγχρονων και ποιοτικών συνθηκών για την εκπαίδευση των παιδιών,
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του δήμου να
φιλοξενούνται σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, με
άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του καλοκαιριού, με το κλείσιμο των σχολείων, το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης,
σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα
της εκπαιδευτικής κοινότητας (σύλλογος γονέων,
σύλλογος εκπαιδευτικών κ.ο.κ.) προχώρησε σε
όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης
και επισκευής των σχολικών κτιρίων. Ειδικότερα,
οι εργασίες αφορούσαν κυρίως τη συντήρηση
των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμούς, καθώς και σιδηρουργικές εργασίες - κατασκευές, όπου ήταν
απαραίτητο.

Αγίου Αντωνίου και Περιστεράς.
Επίσης στα γυμνάσια 1ο, 2ο και 3ο Θέρμης, Βασιλικών, 1ο,
2ο και 3ο Μίκρας (Καρδία), καθώς και στα λύκεια 1ο και
2ο Θέρμης, 1ο Μίκρας (στον Τρίλοφο) και στο ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από τις εργασίες ελαιοχρωματισμού στο 1ο δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιελάμβανε αντικατάσταση λαμπτήρων, επισκευή ή αντικατάσταση φωτιστικών,
διεξοδικό έλεγχο και αντικατάσταση (όπου
απαιτούνταν) σε πρίζες και διακόπτες, έλεγχο
ηλεκτρολογικών πινάκων (αντιηλεκτροπληξιακά συστήματα, ασφάλειες κ.τλ.), έλεγχο και
αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού, επισκευές ή αντικατάσταση
προβολέων, αντικατάσταση καλωδίων δικτύου
ηλεκτροφωτισμού και επισκευή ή αντικατάσταση θυροτηλεφώνων.
Αναλυτικότερα, ηλεκτρολογικές εργασίες έγιναν
στα νηπιαγωγεία 2ο, 3ο, 4ο και 6ο Θέρμης, 1ο
και 3ο Νέας Ραιδεστού, 1ο και 2ο Νέου Ρυσίου,
1ο και 3ο Τριαδίου, 1ο Βασιλικών, Λακκιά, στν
Άγιο Αντώνιο, 1ο και 2ο Πλαγιαρίου, 1ο, 2ο και
3ο Τριλόφου, 1ο και 2ο Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου και Σουρωτής.
Ανάλογες εργασίες έγιναν στα δημοτικά 1ο, 2ο
και 3ο Θέρμης, 1ο και 2ο Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων, 1ο και 2ο Τριλόφου, Κάτω Σχολαρίου, Πλαγιαρίου, 1ο και 2ο Καρδίας, Βασιλικών,

Παράλληλα, υδραυλικοί του δήμου προχώρησαν στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, αποκατέστησαν βλάβες και διαρροές με αντικατάσταση των σωληνώσεων, προέβησαν σε αποφράξεις του δικτύου αποχέτευσης, επισκεύασαν ή αντικατέστησαν βάνες και βρύσες
όπου χρειάστηκε, προχώρησαν σε εκτεταμένη συντήρηση
των χώρων υγιεινής καθώς και των συστημάτων θέρμανσης, με επισκευές και αντικαταστάσεις σε σωληνώσεις και
σώματα θέρμανσης.
Τέτοιου είδους εργασίες έγιναν στα νηπιαγωγεία 2ο και 5ο
Θέρμης, 1ο Τριαδίου, 1ο Νέου Ρυσίου, 2ο Πλαγιαρίου,
1ο Τριλόφου, Κάτω Σχολαρίου, Αγίας Παρασκευής, Ταγαράδων και Λακκιάς. Επίσης στα δημοτικά, 4ο Θέρμης, 1ο
Νέας Ραιδεστού, 2ο Τριλόφου, 1ο Νέου Ρυσίου, 2ο Καρδίας και Αγίου Αντωνίου. Στα γυμνάσια 1ο και 3ο Θέρμης και
στο 1ο Μίκρας (Τρίλοφο). Τέλος, στα λύκεια 2ο Θέρμης,
Βασιλικών, ΕΠΑΛ Βασιλικών και στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.

Αίθουσα του παιδικού σταθμού Βασιλικών μετά τις εργασίες ελαιοχρωματισμού.

Σε περίπου 30 σχολεία, πραγματοποιήθηκαν ελαιχρωματισμοί με βαφές σε αίθουσες διδασκαλίας, σε διαδρόμους,
στα γραφεία των διδασκόντων, στα γυμναστήρια, στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σε εξωτερικούς τοίχους, καθώς και σε παιδικές χαρές (κατά περίπτωση).
Πρόκειται για τα νηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 5ο και 6ο Θέρμης, 1ο
και 3ο Νέας Ραιδεστού, 1ο και 2ο Τριαδίου, 1ο Πλαγιαρίου, Κάτω Σχολαρίου και 1ο Νέου Ρυσίου. Για τα δημοτικά
1ο, 2ο, 3ο και 4ο Θέρμης, 1ο και 2ο Νέας Ραιδεστού, Πλαγιαρίου, 1ο Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου, 2ο Τριλόφου και
Αγίου Αντωνίου. Για τα γυμνάσια 2ο και 3ο Θέρμης, 1ο και
2ο και 3ο Μίκρας. Για τα λύκεια 1ο και 2ο Θέρμης και για
το ΕΠΑΛ Βασιλικών.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Εργασίες συντήρησης έγιναν και στο γυμνάσιο Βασιλικών.

Τέλος, σε αρκετά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και
λύκεια, έγινε συντήρηση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
στις περιφράξεις των σχολικών συγκροτημάτων, καθώς
επίσης και επισκευές σε μεταλλικές θύρες και κλειδαριές,
μικροκατασκευές όπου ήταν απαραίτητο και συντήρηση
των μεταλλικών τμημάτων των παιδικών χαρών (κατά περίπτωση). Σε πολλά σχολεία μάλιστα έγιναν και εξωτερικές
καγκελόπορτες αύλειων χώρων (συρόμενες και μη).
Ειδικότερα, σιδηρουργικές εργασίες έγιναν στα νηπιαγωγεία 3ο Θέρμης και Αγίου Αντωνίου, στα δημοτικά 3ο Θέρμης (Τριάδι), Πλαγιαρίου και Αγίου Αντωνίου, στα γυμνάσια Βασιλικών και 2ο Μίκρας και στο λύκειο Βασιλικών.
Στον καθιερωμένο αγιασμό, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου
στα σχολεία του δήμου Θέρμης θα παραστούν ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί
σύμβουλοι.

18

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

450 μαθητές από τη Θέρμη στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τ

ετρακόσιοι πενήντα μαθητές από τα λύκεια του δήμου Θέρμης πέτυχαν φέτος να εισαχθούν στις
διάφορες της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης. Τις περισσότερες επιτυχίες σημείωσε το 1ο
Γενικό Λύκειο Θέρμης με 113 μαθητές να επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και στα
ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΏΝ
Ονοματεπώνυμο

Σχολή Επιτυχίας

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΑΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΑΠΘ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚvΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΟΥΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΔΟΥΒΙΩΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΤΣΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΡΠΩΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΒΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΙΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΛΟΛΛΑΡΗ
ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΜΑΣΤΑΓΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
ΠΑΪΣΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /ΠΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΣΤΕΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. / ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ /ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ /ΑΠΘ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ /ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /ΑΠΘ
ΝΟΜΙΚΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
/ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
/ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΙ. Ακολουθούν, το 2ο ΓΕΛ Μίκρας με 91 επιτυχόντες, ενώ από 66 φοιτητές και σπουδαστές έχουν
το 1ο ΓΕΛ Μίκρας, το 2ο ΓΕΛ Θέρμης και το ΓΕΛ Βασιλικών. Τέλος, 28 μαθητές από το Επαγγελματικό
Λύκειο των Βασιλικών πέτυχαν την εισαγωγή τους σε διάφορες σχολές των ΤΕΙ.

ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ /ΑΠΘ

ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗ ΧΑΡΙΣ

ΨΗΦ. ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ Τ.Ε.
/ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /ΑΠΘ

ΚΑΠΟΥΛΑ ΟΛΓΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΑΣ. & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ / ΑΠΘ

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ

ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡ. / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΟΖΑΤΖΕ ΝΑΝΤΙΑ

ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΙΣΤΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΙΜΩΝΗ ΤΡΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΡΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
/ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. / ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /ΑΠΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΑΠΘ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
/ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ

ΤΖΙΤΖΙΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / ΑΠΘ

ΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
/ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΑΠΘ

ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΙΟΥΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΓΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΛΟ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΟΧΑΣΒΙΛΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ/
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
/ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ /ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΑΠΘ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ENTAΧΘΕΝΤΕΣ 2016
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΩΤΣΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ΑΠΘ

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΏΝ
Ονοματεπώνυμο

Σχολή Επιτυχίας

ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ / ΑΠΘ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΤΕΙ ΣΤΕΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ / ΑΕΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΥΜΠΛΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΤΕΙ ΣΤΕΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΝΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΥΝΕΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΠΡΙΣΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΟΥΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΟΣΤΑΛΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΚΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΥΧΡΙΔΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΙΣΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΟΪΡΑΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/
ΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ /
ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ /
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΤΖΡΟΜΠΕΚΑΡ
ΡΩΞΑΝΗ
ΤΣΕΛΙΚΕΡ -ΣΠΟΡΙΔΗΣ
ΣΙΑΜΠΕΝΝΤ
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΛΕΝΗ
ΨΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΡΜΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΤΙΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ /
ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ /ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/
ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΤΩΝ /ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ/
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ / ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ /
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ
Ονοματεπώνυμο
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχολή Επιτυχίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. & ΜΗΧ. ΤΟΠ/
ΦΙΑΣ & ΓΕΩΠ/ΚΗΣ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΓΕΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΟΦΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΜΗΧ. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡ. & ΦΥΣ.
ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧ. ΜΗΧ. Τ.Ε/
ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ.
ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΠΘ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΚΕΝΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΑΣ. & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &
ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΑΤ. & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ /
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΨΗΦ. ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ Τ.Ε.
/ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΔΗΜ.
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΠΘ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ.
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧ. / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΓ.& ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΠΘ
ΛΟΓ.& ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΔΟΣΠΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΑΣ. & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ /
ΑΠΘ

ΖΑΡΖΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΖΑΦΕΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΠΘ

ΖΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΗΚΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ / ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΟΓ.& ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΝΑΣΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΛΟΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΝΑ

ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ /
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΑΡΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΚΛΑΡΝΕΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΒΙΒΛ. & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡ. / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ / ΑΠΘ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΑΠΘ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΠΘ
ΔΑΣ. & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
/ ΑΠΘ

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 3

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΠΘ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔ. / ΑΠΘ
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΛΑΦΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΛΟΓΓΡΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΛΗ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΛΙΟΥ
ΣΥΜΠΕΛΑ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΑΠΘ

ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ. / ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΛΗ

ΧΗΜΕΙΑΣ / ΑΠΘ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΤΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. - ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ.
ΕΠΙΧ. & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ
ΠΑΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠ/
ΤΩΝ / ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΡ/ΜΩΝ & ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ.
/ ΑΠΘ

ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΑΠΘ

ΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑ

ΘΕΑΤΡΟΥ / ΑΠΘ

ΡΟΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΟΥΓΚΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΟΥΜΠΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΒΒΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΚΚΑ ΔΟΥΚΑΙΝΗ
ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΔΡΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΣΜΥΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/
ΝΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΤΖΙΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠ/ΤΩΝ
/ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΙΔ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. / ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧ. ΕΠΙΣΤ. ΥΛΙΚΩΝ / ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΣ/ΚΗΣ / ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ. / ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΣΤ. & ΑΡΧ/ΓΙΑΣ / ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΠΘ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΠΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΑΠΘ
ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ /
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΠΘ
ΜΗΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΤΖΟΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. / ΑΠΘ

ΡΟΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ. /
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΣΤ., ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡ/
ΓΙΑΣ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤ.
/ ΑΠΘ
ΒΑΛΚ., ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ.
ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. & ΜΗΧ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛ/ ΚΗΣ
Τ.Ε. / ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΔΗΜ.
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΝΑΖΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΑΠΘ

ΜΠΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ. & ΨΥΧΟΛ. /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. Τ.Ε. / ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΝΤΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. - ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΤΕΙ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΦΥΣΙΚ/ΠΕΙΑΣ / ΤΕΙ ΣΤΕΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. & ΜΗΧ. ΤΟΠ/
ΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ / ΑΕΝ
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠ.Σ / ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. - ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ.
ΕΠΙΧ. & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ /
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.
ΗΛΙΚΙΑ / ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΘ/ΚΩΝ - ΜΑΘ/ΚΩΝ / ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΙΛ/ΓΙΑΣ / ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚ. /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ) / ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛΗ

ENTAΧΘΕΝΤΕΣ 2015
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ENTAΧΘΕΝΤΕΣ 2016
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
/ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/.ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΠΑΝ. ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. /ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ
Ονοματεπώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Σχολή Επιτυχίας
ΜΟ/ΚΗΣ ΒΙΟΛ. & ΓΕΝ/ΚΗΣ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. & ΜΗΧ. ΤΟΠ/
ΦΙΑΣ & ΓΕΩΠ/ΚΗΣ Τ.Ε. - ΠΟΛ.
ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
/ ΣΣΑΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΚΑΣΑΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΤΕΙ ΘΕΣ/
ΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛ/
ΜΟΥ / ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΛΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΧ. ΑΥΤ/ΜΟΥ Τ.Ε./ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΙΔ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. / ΑΠΘ

ΦΙΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

ENTAΧΘΕΝΤΕΣ 2015
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
/ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ENTAΧΘΕΝΤΕΣ 2016
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΛΚ., ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ.
ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΝΙ
ΠΙΕΤΡΟΛΟΥΙΤΖΙ

ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. / ΠΑΝ. ΜΑΚ/
ΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. & ΕΠΙΚ. /
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛ. & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
/ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
& ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧ/ΓΩΝ
ΜΗΧ. Τ.Ε./ ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΗΡ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ /ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΣΚΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
ΧΑΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΘΗ
ΜΙΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΤΑΓΚΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΝΕΤΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΑΠΘ
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. - ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ.
ΕΠΙΧ. & ΕΠΙΧ. ΦΙΛ. / ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΛΚ., ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ.
ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε.
/ΑΠΘ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΝΕΠΛΑ ΡΑΛΛΙΩ
ΑΡΙΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ

ΡΩΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΣΑΒΒΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚ. ΣΥΣΤ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ /
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒ/ΤΟΣ
& ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΧ/ΜΙΑΣ, ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ &
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ.ΥΠ/ΤΩΝ /
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠ/ΤΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ

ΣΕΛΙΜΑΪ ΟΡΙΓΚΡΕΤΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΛΗΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ
ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΕΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ/
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΣΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/
ΚΗΣ

1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΩΝ
ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΘ

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΪΚΟΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΡΟΥΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΜΗΧ. Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΕΔ. & ΤΕΧΝ. ΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΠΘ

ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ / ΣΣΕ

ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. / ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ / ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ / ΑΠΘ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΓΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΑΠΘ

ΚΑΣΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ / ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. / ΑΠΘ

ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Τ.Ε. / ΤΕΙ
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠ. ΣΧΕΔ/ΜΟΥ / ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ / ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡ. ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /
ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
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Σχολή Επιτυχίας
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΑΠΘ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
/ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ/ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ/ΔΗΜ.
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΑΠΘ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
/ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΑΠΘ

ΒΟΣΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΤΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ/ΑΠΘ

ΒΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ /ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (/ΤΕΙ ΣΤΕΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΑΠΘ

ΔΙΟΙΚ. ΣΥΣΤ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ /
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. / ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/
ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΑΠΘ

ΓΙΔΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ /ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΑΠΘ

ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΑΠΘ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΛΟΓ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ / ΠΑΝ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΩΓΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

ΚΑΒΥΡΗ ΣΥΜΕΩΝΗ
ΚΑΖΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

1 7 3

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΑΠΘ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΠΘ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΑΠΘ

ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΣΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΟΜΠΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΛΙΑΤΗ ΒΕΡΑ
ΛΙΛΑ ΜΟΡΑΤ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /ΑΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ΑΠΘ
ΧΗΜΕΙΑΣ/ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΑΠΘ
ΝΟΜΙΚΗΣ/ΑΠΘ

ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ

ΤΣΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΒΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΠΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΖΙ ΟΚΕΝΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ/ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΖΑΒΑΝΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

ΦΥΣΙΚΗΣ/ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΕΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ/ΑΠΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΖΑΛΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. /
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΠΑΝ. ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΞΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ

ΦΥΣΙΚΗΣ /ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΤΕΧΝΗΣ /ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ /ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ/
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΑΠΘ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΑΠΘ

ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΠΘ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΡΙΤΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε./ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
/ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /ΠΑΝ.
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΕΙ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ /ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ /ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

ΚΟΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ / ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΙΟΥΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ /ΑΠΘ

ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΖΟΥΤΖΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΛΕΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΜΠΟΒΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ /ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ/ΑΠΘ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΘΕΑΤΡΟΥ/ΑΠΘ

ΛΑΪΝΑ ΑΝΝΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ

ΨΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΑΤΡΟΥ/ΑΠΘ
ΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. / ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΑΣΧΚΑΡ ΙΛΑΤ

Σχολή Επιτυχίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

ΑΛΑΣΧΚΑΡ ΤΑΪΜΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ /ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΒΕΝΤΕΤΣΙΑΝ
ΝΙΚΟΛΟΖΙ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ /ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕΛΠΕΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ /ΑΠΘ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ/ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΑΠΘ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

Ονοματεπώνυμο

ΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
/ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ /
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΝΝΑΕΙΡΗΝΗ

ΧΗΜΕΙΑΣ /ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ

ΠΑΡΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ

ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΨΩΡΑ ΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ &
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ /ΤΕΙ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ/ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΤΙΑΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝΤΕΙΘΕΣ/ΚΗΣ

ΣΑΡΙΚΟΥΔΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΠΘ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ /ΑΠΘ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΠΘ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ/ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ

ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ

ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΟΥΖΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΜΩΡΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /ΑΠΘ

ΜΠΙΜΠΙΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε./ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΑΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε./ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΑΠΘ

ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
& ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε./ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΑΠΘ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΠΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΜΑΛΙΩΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΜΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΡΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ /ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΦΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ /ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΑΠΘ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΝΘΙΑ
ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ /
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ /
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ / ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε. /ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΠΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΤΕΙ
ΔΥΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
/ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΝ.
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑΤΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΦΙΛΙΠΠΑ
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΣΟΦΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
Ο.Τ. Α./ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ /ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε/ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΤΕΙ
ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ/
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΑΠΘ
ΧΗΜΕΙΑΣ/ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ /ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΧΑΒΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ /ΔΗΜ.
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ /ΑΠΘ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ /ΤΕΙ ΑΝΑΤ.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΕΙ
ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ευχαριστήριο
Κ.Υ.Θ.
Ο διευθυντής και το προσωπικό του
Κέντρου Υγείας Θέρμης εκφράζουν τις
ευχαριστίες τους, προς τον κ. Γεώργιο
Τεκίδη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό και
κάτοικο της Θέρμης, ο οποίος επανειλημμένα και ανιδιοτελώς ασχολήθηκε
με την φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου του Κ.Υ.Θ.

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου
η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Η

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διοργανώνεται κάθε
χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα ενθαρρύνει τους ευρωπαϊκούς δήμους να παρουσιάσουν και να προωθήσουν
μέτρα βιώσιμης μετακίνησης και να προσκαλέσουν τους ανθρώπους
να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης και όχι το αυτοκίνητο.
Κάθε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας επικεντρώνεται σε
ένα ειδικό θέμα σχετικό με τη βιώσιμη κινητικότητα. Το θέμα αυτής
της χρονιάς είναι «Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα». Προωθεί τις λύσεις συνεργατικής κινητικότητας και επισημαίνει τα
πλεονεκτήματα των καθαρότερων τρόπων μεταφοράς. Οι τεχνολογίες
έξυπνης μεταφοράς μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη συνεργατική
κινητικότητα.
Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο δήμος Θέρμης τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
είναι οι ακόλουθες:
- Ο δήμος εκπόνησε τον Μάρτιο του 2016 το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για την περιοχή του. Κοινό όραμα του
Σ.Β.Α.Κ. του δήμου Θέρμης είναι να καταστεί ο δήμος μια περιοχή
εύκολα προσπελάσιμη για όλους τους πολίτες με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών δικτύων μετακινήσεων με ήπια μέσα στο
εσωτερικό των οικισμών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των οικισμών του με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης με μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Περιλαμβάνει προτάσεις για παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν την
πρόσβαση στις καθημερινές δραστηριότητες με βιώσιμους τρόπους
μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), μειώνοντας τη
ρύπανση και την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνοντας την ασφάλεια και
βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.
Η υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. ξεκίνησε εντός του 2016, θα είναι σταδιακή
και θα ολοκληρωθεί το 2023 με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς,
εθνικούς και δημοτικούς πόρους.

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
• Διαμόρφωση της οδού Καραολή και Δημητρίου στο άνω τμήμα της (Θέρμη)
• Ανακατασκευή πεζογέφυρας που οδηγεί στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
• Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου ΕΜΟ Θέρμης
• Εφαρμογή μελέτης ανάπλασης οδού Ρήγα Φεραίου
(Ταγαράδες)
• Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης στον Δημοτικό
οδικό φωτισμό
• Διόρθωση προβλημάτων στην επιφάνεια του οδοστρώματος,
νέες ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών
• Συνεχής συντήρηση της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης
• Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 40 χλμ./ώρα στο βασικό
οδικό δίκτυο εντός των οικισμών

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Η’ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
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• Επαναλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
• Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο
του οικισμού της Θέρμης
• Διαμόρφωση των πεζοδρομίων της οδού Μανδρίτσα Θέρμης
και του κόμβου στη συμβολή Καπ. Χάψα-Απ. Κουγιάμη
• Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και
Π. Τσαλδάρη
• Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και
Αθ. Διάκου (Θέρμη)
• Ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Αγ. Πατέρων (Τριάδι)

δημοτική συγκοινωνία, η οποία αποτελείται από στόλο πέντε λεωφορείων. Τις καθημερινές πραγματοποιούνται 7 δρομολόγια, τα οποία
ακολουθούν κυκλική διαδρομή. Στα άμεσα σχέδια του δήμου είναι η
μέγιστη ανάπτυξη του δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας προκειμένου
να εξυπηρετείται το σύνολο των οικισμών του.
Στον οικισμό Θέρμης υπάρχουν δυο διαμορφωμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εκτός οδού. Ο πρώτος είναι
δίπλα στο δημαρχείο (υπαίθριος, πρόσβαση από οδό Δημοκρατίας)
και ο δεύτερος είναι ο υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων, χωρητικότητας
172 θέσεων ( πρόσβαση από οδό Αγ. Νικολάου).
Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης στην Πλατεία Παραμάνα λειτουργεί
από Δευτέρα ως Σάββατο, εκτός επισήμων αργιών, από τις 7:45 έως
τις 23:45 και τις Κυριακές, όταν είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα, από 7:45 έως τις 15:45. Το κόστος χρήσης ορίζεται σύμφωνα με
τις Αποφάσεις ΔΣ 87/2012 & 297/2017 ως εξής:
Τα τέλη χρήσης έχουν ως εξής:

• Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των οδών Αγ. Πατέρων και
Ηρώων Πολυτεχνείου (Τριάδι)
• Εγκατάσταση επενεργούμενου σηματοδότη στο δρόμο έξω
από το γυμναστήριο επί της Κοινοτικής Οδού 30 «Τριάδι –Θέρμη» και διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης
• Ολοκλήρωση υφιστάμενου ποδηλατόδρομου εκτός οικισμού
Ν. Ρυσίου
• Μονοδρόμηση κάθετων οδών της Κων/πόλεως Ν. Ρυσίου
• Ολοκλήρωση σηματοδότη ή κατασκευή κυκλικού κόμβου στη
συμβολή της Ε.Ο. 16 «Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος» με την Κολοκοτρώνη (Ν. Ραιδεστός)
• Διαμόρφωση χώρου επί της Ε.Ο. 16 Νέας Ραιδεστού
• Δημιουργία πεζοδρομίων στην Ευμένους Καρδιανού (Καρδία)
• Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Προφήτη Ηλία (Τρίλοφος)
• Βελτίωση διάβασης επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, έμπροσθεν
των σχολικών κτιρίων (Τρίλοφος)
• Κατασκευή κυκλικού κόμβου στα παλαιά μνήματα (Βασιλικά)
• Δημιουργία κόμβου έξω από τα σχολεία, στην Επ.Ο. 30 «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης-Νέο Ρύσιο-Αγ. Παρασκευή- Σουρωτή-Βασιλικά» στα Βασιλικά
• Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων
στο τμήμα από τον Ο.Α.Ε.Δ. έως την Ε.Ο. 16 «Θεσσαλονίκη –
Πολύγυρος» (Λακκιά)
• Βελτίωση της ασφάλειας των στάσεων λεωφορείων και τοποθέτηση στεγάστρων
• Λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας σε όλο τον δήμο Θέρμης

«ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ»
Ποδηλατόδρομοι έχουν υλοποιηθεί στους οικισμούς Θέρμης, Νέας
Ραιδεστού – Φιλοθέης, Νέου Ρυσίου και Βασιλικών συνδέοντας χώρους αναψυχής, άθλησης και εκπαίδευσης με τα κέντρα των οικισμών αυτών.

«ΔΩΣΕ ΡΕΠΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»
Η εξυπηρέτηση των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
Θέρμης από δημόσιες συγκοινωνίες, για τις εσωτερικές μετακινήσεις
και τη μετάβαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γίνεται σήμερα από
τον Ο.Α.Σ.Θ. (www.oasth.gr) και μια γραμμή δημοτικής συγκοινωνίας.
Ειδικότερα, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης λειτουργεί

Διάρκεια

Κόστος
έως σήμερα

0 – 30 λεπτά

ΔΩΡΕΑΝ

30 - 60 λεπτά

0,50 €

Μελλοντικό
κόστος
ΔΩΡΕΑΝ

Για κάθε επόμενη ώρα
Από 21:00 έως 23:45

1,00 € / ώρα

Ημέρα

10,00 € ΙΧΕ / 4,00 € δίκυκλα

Μήνας

50,00 € ΙΧΕ* / 20,00 € δίκυκλα

ΔΩΡΕΑΝ

*20,00 € ΙΧΕ εργαζομένων περιμετρικά Πλ. Παραμάνα

«ΚΙΝΗΣΟΥ ΕΞΥΠΝΑ»
EASYTRIP: Λύσεις e-Κινητικότητας: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014.
Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί μια
ενωμένη προσπάθεια δήμων της χώρας μας και της Βουλγαρίας καθώς επίσης και βασικών φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση
της κινητικότητας, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα
το έργο αποσκοπεί στην άμεση διευκόλυνση κατά κύριο λόγο των
Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών που πραγματοποιούν τακτικές ή μη
μετακινήσεις μεταξύ των δύο κρατών για διάφορους λόγους (εργασία,
αναψυχή, τουρισμός).
Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(www.easy-trip.eu) που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόμενους χρήστες, μέσω ανεπτυγμένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς» (ITS-Intelligent Transport
Systems). Οι χρήστες μπορούν να πληροφορούνται εύκολα τόσο πριν
από την έναρξη του ταξιδιού τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, για
θέματα κυκλοφορίας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω κινητών τηλεφώνων, Internet και πινακίδων
μεταβλητών μηνυμάτων.

Στόχοι

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας καλούνται οι
πολίτες και φορείς του Δήμου Θέρμης να ενώσουν τις δυνάμεις τους
προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς ως
προς τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
Δεν σταθμεύουμε σε χώρο που προορίζεται για πεζούς και ποδηλάτες. Κάνουμε χρήση των διαθέσιμων νόμιμων χώρων στάθμευσης.
Επιδιώκουμε τη χρήση βιωσιμότερων τρόπων μετακίνησης όπως το
βάδισμα, το ποδήλατο και η χρήση ΜΜΜ.
Στόχος μας οι καθαροί, ήσυχοι, ασφαλείς, προσβάσιμοι και προσπελάσιμοι από όλους οικισμοί, ιδανικοί για την καθημερινή διαβίωση όλων των κοινωνικών ομάδων.
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Άρχισαν οι εγγραφές στο γυναικείο
βόλεϊ του Ατρόμητου Τριαδίου
Σ

τις 9 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι προπονήσεις
στα τμήματα ακαδημιών του τμήματος βόλεϊ
του Ατρόμητου Τριαδίου, ενώ από τις αρχές του
μήνα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές. Η αγωνιστική δράση για τα διάφορα τμήματα ξεκινά από
τον Οκτώβριο, αρχής γενομένης από την ομάδα
των Γυναικών η οποία αγωνίζεται και φέτος στην
ιδιαίτερα απαιτητική Β’ εθνική κατηγορία.
Μετά την επιτυχημένη πορεία της Γυναικείας
ομάδας πέρυσι, αλλά και την συμμετοχή της
ομάδας των Κορασίδων στο final four, για πρώτη
φορά στην ιστορία του συλλόγου, ο Ατρόμητος
Τριαδίου ξεκινά τη φετινή χρονιά με υψηλότερες
Δεκάδες παιδιά κατακλύζουν κάθε χρόνο τα τμήματα υποδομής του
φιλοδοξίες και στόχους. Ωστόσο, όπως και τα Ατρόμητου Τριαδίου τα οποία στελεχώνουν στη συνέχεια τις ομάδες των
προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, η μεγαλύ- μεγαλυτέρων κατηγοριών.
τερη βαρύτητα θα δοθεί στα τμήματα υποδομής
παιδιά τους στο έμπειρο προπονητικό τιμ του συλλόγου
του Συλλόγου καθώς στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε
«για την αθλητική τους διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη».
αυτά στηρίζονται οι ομάδες όλων των κατηγοριών, από τις
Η δουλειά στα τμήματα υποδομής γίνεται μέσω της χρήΠαγκορασίδες και τις Κορασίδες έως τις Νεάνιδες και τις
σης σύγχρονων μεθόδων μάθησης και διαπαιδαγώγησης
Γυναίκες.
από τους εξειδικευμένους προπονητές, εφαρμόζοντας ένα
ενιαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα προπόνησης (σύμφωνα με
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Το προπονητικό τιμ του Συλλόγου συγκροτούν τέσσερις τις αρχές της F.I.V.B.) το οποίο στοχεύει να βοηθήσει τις
πεπειραμένοι, εγνωσμένης αξίας προπονητές. Ο Τάκης Γαϊ- αθλήτριες:
• να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους σε αθλητικές
δατζής στα τμήματα Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων 1,
δραστηριότητες.
η Σούζυ Παπαδοπούλου στα υπόλοιπα τμήματα Κορασί• να μάθουν να συνεργάζονται με συμπαίκτριες, προποδων και σε κάποια των Παγκορασίδων, η Νόπη Τσομίδου,
νητές και εφόρους.
υπεύθυνη ακαδημιών, η Ελπίδα Πογωνίδου με ένα τμήμα
• να λαμβάνουν αποφάσεις και να αποκτούν υπευθυνόΠαγκορασίδων, τμήματα ακαδημιών και το τμήμα baby
τητα και αυτοπεποίθηση για τις ενέργειές τους κατά την
volley το οποίο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά, σημειώπροπόνηση και τους αγώνες.
νοντας πολύ σημαντική προσέλευση.
Οι υπεύθυνοι του τμήματος Βόλεϊ του Ατρόμητου Τρι• να αποκτήσουν υγιή αθλητική νοοτροπία και προπαντός
αδίου καλούν τους γονείς να εμπιστευτούν και φέτος τα
• να χαίρονται παίζοντας βόλεϊ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι προπονήσεις γίνονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονο προπονητικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτιστεί προβλέπονται τρεις προπονήσεις την εβδομάδα για τα
τμήματα mini volley (διάρκειας 60 λεπτών κάθε μία), ενώ για
τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στις Παγκορασίδες θα
γίνονται τέσσερις με πέντε προπονήσεις την εβδομάδα (διάρκειας 60 - 90 λεπτών). Επίσης, τα παιδιά θα συμμετάσχουν
στα καθιερωμένα ετήσια τουρνουά βόλεϊ τα οποία διοργανώνονται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, το τουρνουά street
volley το οποίο γίνεται κάθε Μάιο στον κεντρικό πεζόδρομο
της Θέρμης. Επίσης, τα τμήματα των ακαδημιών καθώς και
το τμήμα baby volley λαμβάνουν μέρος σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΠΕΣΘ, καθώς και σε πολλά τουρνουά τα οποία
διοργανώνει ο σύλλογός μας και σύλλογοι της περιοχής ή
της Θεσσαλονίκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές στις ακαδημίες του τμήματος Βόλεϊ του Ατρόμητου Τριαδίου ξεκίνησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο
κλειστό γυμναστήριο Θέρμης (στο δρόμο Θέρμης – Τριαδίου). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους εφόρους
των διαφόρων τμημάτων: Καλλιρρόη Στεργίου (τηλ. 6946908360) και Δημήτρης Αδάμου (τηλ. 6944-180179)
Στα τμήματα Βόλεϊ του Ατρόμητου Τριαδίου αθλούνται περίπου 180 αθλήτριες. Εκτός από την ομάδα των Γυναικών
ο σύλλογος διαθέτει επίσης ομάδα Νεανίδων, τρεις ομάδες
στην κατηγορία των Κορασίδων, τρεις ομάδες στην κατηγορία των Παγκορασίδων, καθώς και τμήμα baby volley για
παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών.

Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στην υγεία

Η

διατροφή αποτελεί ιδανικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας, την ανάπτυξη του σώματος και την
ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Όταν όμως αυτή συνδυαστεί και με άθληση, τότε κατορθώνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στο σώμα μας. Ας δούμε παρακάτω ποια
είναι τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και ποια τα οφέλη
της άθλησης.
Η σωστή διατροφή βοηθάει:
• στην πρόληψη προβλημάτων του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος
• στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης
• στη διατήρηση υγιών ιστών του σώματος
Έτσι λοιπόν τροφές όπως τα δημητριακά, το κρέας, το ψάρι,
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά
συμβάλλουν σε μία ισορροπημένη διατροφή.
Τα οφέλη της άθλησης:
• Ενισχύει την αυτοπειθαρχία.
• Ενισχύει την ικανότητα αντοχής.
• Είναι ο πιο υγιής τρόπος εκτόνωσης.
• Προάγει την αυτοεκτίμηση.
• Διατηρεί την καλή λειτουργία του μυϊκού συστήματος

και προλαμβάνει τους τραυματισμούς σε μυς και αρθρώσεις.
Πλέον είναι σίγουρο πως η συστηματική άσκηση κατά την
παιδική ηλικία προσφέρει τη δυνατότητα καταπολέμησης
της παιδικής παχυσαρκίας και αν αυτή γίνεται μέσα σε ομαδικό πλαίσιο, τότε ενισχύει το αίσθημα ευγενούς άμιλλας
και προωθεί το πνεύμα της συνεργασίας.
Στις μεγαλύτερες πάλι ηλικίες ο συνδυασμός άσκησης και
σωστής διατροφής μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων, οστεοπόρωσης κ.α.
Η άθληση λοιπόν στην καθημερινότητά μας και κυρίως
στην καθημερινότητα των παιδιών μας είναι σημαντική, γι’
αυτό καλό θα ήταν και οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά
τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία,
για να μπορέσουν να αγαπήσουν από νωρίς αυτόν τον τρόπο ζωής. Άλλωστε η γυμναστική είναι μια δραστηριότητα
που ξεκινά από την αρχαιότητα και είναι σημαντικό ότι έχει
φυσικά και πνευματικά οφέλη.
Η πρώτη κατηγορία αφορά κυρίως τη στάση του σώματος
και τη μυϊκή ενδυνάμωση του αθλητή. Στο παρελθόν έχει
αποδειχθεί πως άτομα που από μικρή ηλικία ασχολού-

νται με τον αθλητισμό (και κυρίως με τον πρωταθλητισμό)
έχουν ανεπτυγμένη μία παραπάνω αίσθηση σε σχέση με
τους υπόλοιπους ανθρώπους σε ό,τι αφορά τη στάση του
σώματός τους καθώς και την ικανότητα αποφυγής μυϊκών
και άλλων τραυματισμών.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά το νοητικό επίπεδο των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γυμναστική. Συνήθως
οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι περισσότερο εύστροφοι
και καλοί μαθητές. Βασικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η αυτοπειθαρχία και ο σεβασμός που αποκτά ο αθλητής μέσα
από την ομαδικότητα που του προσφέρει ο αθλητισμός. Γι’
αυτό, κάτι παραπάνω θα ήξεραν και οι αρχαίοι όταν έλεγαν
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» – για να είναι ο νους υγιής θα
πρέπει να είναι και το σώμα υγιές.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως μία σωστή και ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό πάντα με άσκηση επιτυγχάνει
θεαματικά και περισσότερο γρήγορα αποτελέσματα στο
σώμα, στο μυαλό, στη διάθεση, στην ενέργεια και στην
αποδοτικότητά μας, χαρίζοντάς μας υγεία, ευεξία, καλύτερη διάθεση και πάνω απ’ όλα, περισσότερο χαμόγελο!
ΠΗΓΗ: Nutripedia
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Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις
στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα του δήμου

Σ

ε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εκτεταμένες εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του δήμου Θέρμης. Συνεργεία του δήμου πραγματοποίησαν
εργασίες αλλά και ελέγχους των ηλεκτρολογικών των γηπέδων ώστε να είναι όλα έτοιμα με την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου να υποδεχτούν τους αθλητές και τις αθλήτριες
του δήμου μας. Από τις αρχές του καλοκαιριού, συνεργεία του
δήμου, αποτελούμενα κυρίως από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ελαιοχρωματιστές προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς
σε πολλαπλές παρεμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων
των ανοιχτών και κλειστών γηπέδων σε όλη την έκταση του
δήμου Θέρμης.
Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές εργασίες σε όλους
τους αθλητικούς χώρους, οι οποίες περιελάμβαναν κυρίως
επανασπορά χλοοτάπητα και καθαρισμούς βοηθητικών χώρων των γηπέδων, περιφράξεις, εργασίες γενικής μόρφωσης
του εδάφους, επιστρώσεις, μονώσεις, συντηρήσεις-βελτιώσεις
αποδυτηρίων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – φωτισμούς,
τοποθέτησης μπασκετών καλαθοσφαίρισης, συντήρηση εστιών
ποδοσφαίρου, ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας, καθώς και

άλλες παρεμβάσεις, όπου ήταν απαραίτητο.
Οι εργασίες ολοκληρώνονται με τον ηλεκτρολογικό έλεγχο όλων
των προβολέων των αθλητικών υποδομών του δήμου Θέρμης.
Με τις συγκεκριμένες εργασίες επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή
προετοιμασία των αθλητικών χώρων του δήμου ώστε να είναι πανέτοιμες να υποδεχτούν τους αθλητές μας την νέα περίοδο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τριλόφου, το γήπεδο ποδο-

σφαίρου στο φράγμα Θέρμης και το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ
της Νέας Ραιδεστού πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα παρεμβάσεις της ΔΕΠΠΑΘ, στις αθλητικές υποδομές του
δήμου Θέρμης. Το συνεργείο της ΔΕΠΠΑΘ προχώρησε σε
επανασπορά χλοοτάπητα στο γήπεδο παλαιμάχων στο φράγμα της Θέρμης αφού νωρίτερα είχε προηγηθεί το απαραίτητα
στρώσιμο των δύο εστιών με άμμο. Ολοκληρώθηκε η συνολική ανακαίνιση των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου
στον Τρίλοφο, όπου με τη στενή συνεργασία και της διοίκησης
της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, έγινε και μόνωση στην ταράτσα. Βάφτηκαν τέλος στο σύνολό τους και τα αποδυτήρια
στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ της Νέας Ραιδεστού, τα οποία είχαν υποστεί φθορές από αγνώστους και πλέον είναι στη διάθεση των αθλητών προς χρήση.
«Ο Δήμος Θέρμης εντατικοποίησε τις προσπάθειές του ώστε να
βελτιώσει τις αθλητικές του υποδομές και με προγραμματισμό
σειράς έργων και παρεμβάσεων αποκατάστασης και αναβάθμισής τους, επιδιώκει την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αθλητικών χώρων προς όφελος όλων των δημοτών»,
ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ευκαιρίες άθλησης για παιδιά 5 έως 17 χρόνων

Ε

υκαιρίες για άθληση και ψυχαγωγία προσφέρουν για τη νεολαία της περιοχής οι ακαδημίες του Θερμαϊκού Θέρμης. Ο
σύλλογος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θέρμης από το 1949 καλλιεργεί τα αθλήματα του ποδόσφαιρου
(για αγόρια και κορίτσια), του μπάσκετ (για αγόρια και κορίτσια),
του σκάκι (για αγόρια και κορίτσια), των δυναμικών αθλημάτων
(πυγμαχία και kick boxing) για αγόρια και κορίτσια και του βόλεϊ αγοριών. Τα αθλήματα καλλιεργούν οι πέντε ακαδημίες του
συλλόγου που λειτουργούν στη Θέρμη, σε δημοτικά γυμναστήρια τα οποία παραχωρούνται από το δήμο Θέρμης.
Όραμά του συλλόγου είναι τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό
να αποκτήσουν την νοοτροπία του ευ αγωνίζεσαι και της ευγενούς άμιλλας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η ακαδημία ποδόσφαιρου λειτουργεί στο δημοτικό γήπεδο
ποδοσφαίρου Θέρμης και στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου δίπλα από το 1ο Γυμνάσιο Θέρμης. Διαθέτει τμήματα για
αγόρια και κορίτσια. Ειδικότερα μπαµπίνι (για γεννηθέντες τα έτη
2011 - 2012), προτζούνιορ (για γεννηθέντες τα έτη 2009 -2010),
τζούνιορ (για γεννηθέντες τα έτη 2007 -2008), προπαιδικό (για
γεννηθέντες τα έτη 2005 - 2006), παιδικό (για γεννηθέντες τα
έτη 2003 - 2004), εφήβων -νέων (για γεννηθέντες τα έτη 2001 2002), καθώς και τμήμα τερματοφυλάκων.
Εκτός από το πρόγραμμα προπονήσεων, το οποίο ακολούθει
τους κανόνες της Ε.Π.Ο. και της FIFA, διοργανώνονται πολλά
φιλικά παιχνίδια, τουρνουά όλων των ηλικιών, οικογενειακοί
αγώνες με συμμετοχή γονέων και αθλητών, επισκέψεις και φιλικά παιχνίδια με άλλες ακαδημίες, ενώ τα τμήματα συμμετέχουν
στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
Οι εγγραφές του τμήματος ξεκίνησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρμης. Περισσότε-

ρες πληροφορίες δίνονται από τους εφόρους των διαφόρων
τμημάτων: Α. Μεταλούλης, (τηλ. 6944440224), Ε. Γουλιάρης, (τηλ. 6939068315), Ν. Μάνδαρας (τηλ. 6944611696),
Α. Ρούσος (τηλ. 6947260939) και Α. Παναγιωτοπούλου (τηλ.
6948835588).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ακαδημία μπάσκετ, η οποία λειτουργεί στο δημοτικό κλειστό
γυμναστήριο Θέρμης –Τριαδίου, διαθέτει τμήματα αγοριών και
κοριτσιών. Τα τμήματα αγοριών περιλαμβάνουν τα: μπέϊμπι (για
γεννηθέντες τα έτη 2010 -2011 -2012), μπαµπίνι (για γεννηθέντες τα έτη 2009), προτζούνιορ (για γεννηθέντες τα έτη 2008),
τζούνιορ (για γεννηθέντες τα έτη 2007), προµίνι (για γεννηθέντες
τα έτη 2006), μίνι (για γεννηθέντες τα έτη 2005), προπαιδικό (για
γεννηθέντες τα έτη 2003 -2004), παιδικό (για γεννηθέντες τα έτη
2002), εφήβων (για γεννηθέντες τα έτη 2000 - 2001) και Κ-20
(για γεννηθέντες τα έτη 1998 -1999)
Τα τμήματα κοριτσιών περιλαμβάνούν τις πανκορασίδες - κορασίδες (Για γεννηθείσες τα έτη 2003 - 2004), μίνι -προµίνι (Για
γεννηθείσες τα έτη 2005 -2010).
Εκτός από το πρόγραμμα προπονήσεων, το οποίο ακολούθει
τους κανόνες της Ε.Ο.Κ., διοργανώνονται πολλά φιλικά παιχνίδια, τουρνουά μικρών ηλικιών, τουρνουά 3 on 3, basketball
camp, οικογενειακοί αγώνες με συμμετοχή γονέων και αθλητών, εκδρομές – επισκέψεις και φιλικά παιχνίδια σε επαρχιακές
πόλεις.
Οι εγγραφές του τμήματος ξεκίνησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου
στο κλειστό γυμναστήριο Θέρμης (στο δρόμο Θέρμης – Τριαδίου). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους εφόρους
των διαφόρων τμημάτων: Κ. Τσαπαδίκος (τηλ. 6942788132),
Μ. Μερκουλίδου (τηλ. 6942011671) και Δ. Καλιώρα (τηλ.
6996581126).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ
Η ακαδημία σκάκι λειτουργεί σε αίθουσα του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Θέρμης και σε αίθουσα του 1ο Γυμνάσιου
Θέρμης. Ο σύλλογος εκτός από την καλλιέργεια του σκάκι
λειτουργεί και τμήματα αρχαρίων από προνήπια, μαθητών
δημοτικού και γυμνάσιου, καθώς και αγωνιστικά ενηλίκων, τα
οποία παίρνουν μέρος σε όλα τα επίσημα πρωταθλήματα που
διοργανώνονται, καθώς και στα τοπικά και τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Οι εγγραφές του τμήματος ξεκίνησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρμης. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται από τους εφόρους των διαφόρων τμημάτων: Σ. Στεφανίδης (τηλ. 6977427799), Ε. Βασιλάκη (τηλ.
6978360932) και Δ. Σιοτόπουλος (τηλ. 6977457723).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η ακαδημία του τμήματος δυναμικών αθλημάτων, που λειτουργεί στο δημοτικό γυμναστήριο πάλης, καλλιεργεί τα αθλήματα
της πυγμαχίας και του kick boxing.
Τα τμήματα της ακαδημίας συμμετέχουν σ όλα τα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνονται.
Οι εγγραφές του τμήματος ξεκίνησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου
στο δημοτικό γυμναστήριο πάλης (στο δρόμο Θέρμης – Τριαδίου). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τις εφόρους των
διαφόρων τμημάτων: Δ. Γιοφκού (τηλ. 6945804900) και Μ.
Κοσμίδου (τηλ. 6948832424).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ ΑΓΟΡΙΩΝ
Η ακαδημία βόλεϊ αγοριών είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας του Θερμαϊκού. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον έφορο του τμήματος Π. Κολτσιάκη,
στο τηλ. 6977406974.
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5 Αντάμωμα παράδοσης στη Θέρμη
ο

Τ

ο 5ο αντάμωμα παράδοσης

τις περιοχές του Μαρμαρά και της

Βασιλικών, ενώ από την ορεινή

διοργάνωσε στο άλσος του

Ερυθραία. Στην εκδήλωση συμμε-

Περιστερά συμμετείχε ένα παρα-

Αγίου Τρύφωνα στην Θέρμη ο Χο-

τείχαν ο Πολιτιστικός Όμιλος Ορ-

δοσιακό χορευτικό μετέφεραν την

ρευτικός Όμιλος Θέρμης.

μήδειας Κύπρου, ο Ναυπακτιακός

παράδοση του τόπου τους.

Φέτος ο Χορευτικός Όμιλος Θέρ-

Χορευτικός Όμιλος φίλων Ελληνι-

Στο τέλος της εκδήλωσης ακο-

μης παρουσίασε δύο παραδοσια-

κής Παράδοσης «ΝΑΥΣ» και ο Λα-

λούθησε παραδοσιακό γλέντι για

κά χορευτικά

ογραφικός Χορευτικός Σύλλογος

όλους τους παραβρισκόμενους.

προγράμματα από

ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Πανηγύρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Μ

ε τον εσπερινός στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος του Νέου Ρυσίου και την περιφορά της
εικόνας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος άνοιξαν οι
διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον πανηγυρικό
εορτασμό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ν.
Ρυσίο στις 5 και 6 Αυγούστου.
Ακολούθησε το παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία

του οικισμού, όπου συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα του Λαογραφικού Συλλόγου Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού» και του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου.
Την επομένη τελεστικέ Θεία λειτουργία και δοξολογία
στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΏΝ ΘΡΑΚΙΩΤΏΝ ΘΈΡΜΗΣ

9ο Πανθρακικό Αντάμωμα

Σ

το 9ο Πανθρακικό Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε στην
πόλη της Δράμας έλαβε μέρος ο σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης. Στις φετινές εκδηλώσεις συμμετείχαν
περισσότεροι από 80 σύλλογοι και πάνω από 1000 χορευτές
από όλη την χώρα, ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί σύλλογοι
από την Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο γενικότερα.
Το αντάμωμα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και κάθε χρόνο επιλέγεται μία διαφορετική τοποθεσία – ανάλογα με τους συλλόγους που δηλώνουν επιθυμία να αναλάβουν τη διοργάνωση.
Λόγω του πλήθους των ομάδων και των χορευτών που συμμετέχουν, συνήθως φιλοξενούνται σε γήπεδα, όπου μετά το
πέρας των παρουσιάσεων ακολουθεί και γλέντι για το κοινό.
Τη φετινή διοργάνωση, που ήταν η 9η στη σειρά, φιλοξένησε η πόλη της Δράμας και ο σύλλογος Εβριτών Ν. Δράμας
«ο Έβρος» με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Σ.Θ.), της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας, του δήμου Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε την πολυδιάστατη έκθεση «Η Θράκη από το χθες … στο σήμερα και το
αύριο», τη συνάντηση των συλλόγων στην πλατεία Ελευθερί-

ας Δράμας, τη χορευτική παρέλαση –πατινάδα επί της οδού
Εθνικής Αμύνης και το παιδικό πανθρακικό αντάμωμα, περιοχή Ανάπλασης (οδός Χελμού).
Την επομένη πραγματοποιήθηκε συνάντηση και υποδοχή των
συλλόγων και θρακιώτικος χορός στην πλατεία Ελευθερίας.
Ακολούθησε χορευτική παρέλαση στην οδό Ε. Βενιζέλου, με
κατεύθυνση προς το γήπεδο της ΔΟΞΑΣ Δράμας, όπου πραγματοποιήθηκε ο «Τρανός Χορός», με περισσότερους από
2.500 χορευτές, με αφηγήτρια την ηθοποιό Μελίνα Μποτέλλη.
Παράλληλα τελεστικέ στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλου.
Την τρίτη και τελευταία μέρα του 9ου Πανθρακικού Ανταμώματος πραγματοποιήθηκε αποχαιρετιστήριο γλέντι στο δημοτικό κήπο Δράμας.

ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΤΗΣ ΣΎΡΟΥ
Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης έλαβε μέρος σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
που πραγματοποιήθηκε στη Ερμούπολη της Σύρου. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν εφτά σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, ο
σύλλογος Μανδριτσιωτών Θέρμης, ο σύλλογος Χαλάστρας, ο
σύλλογος Αυλώνας Αττικής, η Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης και ο σύλλογος Ερέτριας
Το χορευτικό αντάμωμα των επτά τοπικών παραδοσιακών πολιτιστικών συλλόγων,
πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην πλατεία
Μιαούλη με τίτλο: «Όσα η μουσική υφαίνει... ο χορός σε κύκλους δένει». Είχε προηγηθεί παρέλαση των χορευτικών τμημάτων στον πεζόδρομο της οδού Πρωτοπαπαδάκη

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

Θρησκευτικές
εκδηλώσεις προς
τιμήν της πολιούχου

Θ

ρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της πολιούχου Αγίας Παρασκευής, διοργάνωσαν η Τοπική
Κοινότητα και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος
του χωριού.
Οι διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με
τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό και τη λιτάνευση της
ιεράς εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Ακολούθησε
παραδοσιακό λαϊκό γλέντι που πλαισίωσαν με τις
μουσικές τους οι καλλιτέχνες Χρήστος Κουκουλάκης
και οι ΚΟΥ.
Την επομένη τελεστικέ Θεία Λειτουργία και το απόγευμα μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός. Το πρόγραμμα του εορτασμού ολοκληρώθηκε με μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας
Παρασκευής και γλέντι με λαϊκά τραγούδια που
πλαισίωσε ο Δημήτρης Τριχάκης και η μπάντα του.
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Ταξίδι στο Γκρατς της Αυστρίας
Μ

ία ανεπανάληπτη εμπειρία έζησαν
τα μέλη του συλλόγου Γηγενών
Μακεδόνων Θέρμης που επισκεφτήκαν
το Γκρατς της Αυστρίας, προσκεκλημένοι του χορευτικού ομίλου Γκρατς.
Το ταξίδι ξεκίνησε από το Πολιτιστικό
Κέντρο της Θέρμης, και αφού διέσχισαν
τα Σκόπια, τη Σερβία, την Κροατία και
τη Σλοβενία, μετά από 23 ώρες ταξίδι
έφτασαν στο Judendorf στην Αυστρία.
Το καλωσόρισμα περιλάμβανε τοπικούς
χορούς και Ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια.
Την επόμενη μέρα, επισκεφτήκαν τη Βιέννη. Εκεί συναντηθήκαν και με το φιλελληνικό σύλλογο, το χορευτικό όμιλο
Σεντ Μαρνιέ.
Την άλλη μέρα αναχώρησαν για το Graz. Εκεί, διέσχισαν
με πατινάδα κεντρικούς δρόμους, χόρεψαν σε πολυσύχναστες πλατείες και κατέληξαν στη μεγάλη πλατεία του
δημαρχείου, όπου παρουσίασαν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα από τους χορούς.
Η μέρα συνεχίστηκε με ξενάγηση στο Ταλ (Thal), το
μοναδικό μουσείο του Σβαρτσενέγκερ και τη λίμνη της
περιοχής.
Την επομένη παρουσίασαν χορούς της Θεσσαλίας, με τις
Καραγκούνες να τραβούν τα βλέμματα και τις φιγούρες
στο Τσάμικο να προκαλούν επιφωνήματα θαυμασμού.
Συνέχισαν με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και
με χορούς της Μακεδονίας. Τέλος παρουσίασαν χορούς
από την περιοχή της Πόλης.

«ΞΑΣΤΕΡΙΑ»ΘΈΡΜΗΣ

Μουσικό ξεκίνημα

O

σύλλογος φίλων Κρητικής παράδοσης «Ξαστεριά»
Θέρμης για το ξεκίνημα της νέας χορευτικής χρονιάς
διοργάνωσε μια εκδήλωση παρουσίασης της κρητικής
παράδοσης και πολιτισμού. Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου
παρουσίασε τα ήθη, έθιμα, τη φιλοξενία και την ξεχωριστή ομορφιά της Κρήτης. Όπως επισημαίνει με πολύ
κέφι, μεράκι, όρεξη και αισιοδοξία η ποιότητα των μαθημάτων των κρητικών παραδοσιακών χορών αλλά και των
άλλων μουσικών δράσεων ενώνουν και πάλι τη μεγάλη
μας παρέα.
Χορευτικά τμήματα αρχαρίων -προχωρημένων

•

Τμήμα παίδων αρχαρίων 16:45- 17:45

•

Τμήμα παίδων προχωρημένων 17:45- 18:45

•

Τμήμα αρχαρίων ενηλίκων 18:45- 19:45

•

Τμήμα προχωρημένων ενηλίκων 19:45-20:45

Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου Δ. Υψηλάντη 48
στη Θέρμη και στα τηλέφωνα:
6976367441 (Χριστίνα Παλακίδου) και
6948255808 (Αρετή Σκαρλάτου)

Πολιτιστικού Συλλόγου Περιβολακίου
με χορούς της Μακεδονίας και της Θράκης και το τμήμα παραστάσεων με Θρακιώτικους χορούς, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο Σύλλογος Κρητικών Ημαθίας.

6Η ΓΙΟΡΤΉ ΚΑΡΑΒΊΔΑΣ

Την τελευταία μέρα στα πλαίσια ενός πολιτιστικού φεστιβάλ, παρουσίασαν την παράδοση του τόπου μας.

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΊ
Στις πολιτιστικές θερινές εκδηλώσεις που διοργάνωσε,
για ακόμα μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιβολακίου (Λαγκαδά) συμμετείχε ο σύλλογος Γηγενών
Μακεδόνων Θέρμης.
Με μια ομάδα χορευτών από το 2ο και το 3ο τμήμα
ενηλίκων, και παιδιά από το τμήμα των νέων φορώντας
φορεσιές από την περιοχή της Επισκοπής και της Αριδαίας για τους άνδρες αλλά και της Θέρμης για τις γυναίκες
παρουσίασε χορούς από την περιοχή της Αλμωπίας,
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα παιδικά χορευτικά του

Στη «Γιορτή Καραβίδας», που διοργανώνεται για 6η συνεχόμενη χρονιά στο Νησί
Ν. Πέλλας, προσκεκλημένος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νησίου
«Η Σκάλα», συμμετείχε ο σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης. Τα τμήματα
Ενηλίκων Γ’ και Νέων με φορεσιές της
Θέρμης και τις γυναικείες της Πυλαίας
παρουσίασαν χορούς της Φλώρινας.

ΠΡΌΒΕΣ
Από την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στο
Π.Κ.Θ. ξεκινούν οι πρόβες των χορευτικών τμημάτων με
το εξής πρόγραμμα:
Τμήμα Νέων:

15.30 – 17.00

Παιδικό τμήμα: 17.00 – 17.45
Εφηβικό τμήμα: 17.45 – 18.30
Ενηλίκων Α’:

18.30 – 20.00

Ενηλίκων Β’:

20.00 – 21.30

Ενηλίκων Γ’:

21.30 – 23.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Καλοκαιρινές δράσεις

Ο

Σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήμου Θέρμης, την περίοδο του Καλοκαιριού συμμετείχε σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με το χορευτικό παραδοσιακό του τμήμα.
Ειδικότερα, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Σερραίων κατοίκων δήμου Θέρμης Π. Μαλούδης,
συμμετείχε στις εκδηλώσεις των Ακριτών του Πόντου,
στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Ιούλιος), του ιδρύματος «Αναστάσιος ο Πέρσης» στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης
(Ιούλιος), του πολιτιστικού συλλόγου στο Ζευγολατειό
Σερρών (Ιούλιος), του μορφωτικού συλλόγου στην Ατσική
Λήμνου (Ιούλιος), του πολιτιστικού συλλόγου στην Κριθιά
Θεσσαλονίκης (Αύγουστος) και του πολιτιστικού συλλόγου στους Αμπέλους Σερρών (Σεπτέμβριος).
Ο σύλλογος ευχαριστεί τους όλους πολιτιστικούς συλλόγους για την φιλοξενία που μας παρείχαν.
Επίσης, ο σύλλογός θα συμμετάσχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δ. Θέρμης στα πλαίσια των «Θέρμης Δρώμενα», συγκεκριμένα στις 15/9 στην πλατεία Παραμάνα
Θέρμης, στο αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων που διοργανώνεται από τον σύλλογο Ποντίων Θέρμης «Παναγία
Σουμελά» και στις 20/9 στην πλατεία Παραμάνα Θέρμης,
στα πλαίσια της εκδήλωσης «Θέρμης Γεύσεις», προσφέ-

ροντας στους επισκέπτες Σερραϊκά προϊόντα (λουκάνικα
Τζουμαγιάς, ακανέδες, μπουγάτσα και αναψυκτικά).
Τέλος, τονίζεται το μεγάλο Σερραϊκό παραδοσιακό γλέντι
που θα λάβει χώρα την 29η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στον αύλιο χώρο του Αγ. Τρύφωνα
Θέρμης.

ΠΡΟΒΕΣ
Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών θα γίνονται κάθε
Δευτέρα (18:00- 20:30) στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
και κάθε Παρασκευή (16:15-19:30) στο 2ο Δημ. Σχολείο
Θέρμης (τηλ. επικ. 6983498276, 6944205519).
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ο δημοτικό συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 5, 19 και 27 Ιουλίου και την 1η και 24η Αυγούστου συζήτησε και
έλαβε τις εξής αποφάσεις:
- Ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της υπη-

ανταφυλλίδου και Χρυσοστομίδου ψήφισαν

Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μο-

ρεσίας για την από 8-5-2017 ένσταση της

λευκό.

σχόπουλος, ο οποίος ψήφισε λευκό.

εταιρείας «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ.ΜΑΜΟΥ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης της σύμ-

ΝΗΣ και ΣΙΑ»

βασης προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

- Αποδέχτηκε ομόφωνα την απόφαση έντα-

και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για τις

ξης της πράξης «Ολοκλήρωση έργων απο-

ανάγκες του δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.

χέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα» με κωδικό

ΠΡΟ, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., της σχολικής επιτρο-

- Απέρριψε ομόφωνα την υπ αριθ. 22334/30-

ΟΠΣ 5004104 στο επιχειρησιακό πρόγραμ-

πής Α’θμιας Εκπαίδευσης και της σχολικής

6-2017 ένσταση της εταιρείας «VALCON

μα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης του δήμου

A.T.E.» ανάδοχο του έργου «Αντικατάστα-

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Θέρμης.

ση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας» (Α.Μ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση και τρο-

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο

49/15, Α.Ε. 2/16)

ποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του

- Απέρριψε ομόφωνα την υπ αριθ. 22335/30-

την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη

έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων

6-2017 ένστασης της εταιρείας «VALCON

και εκτέλεση δημοσίων έργων προστασίας

αποχέτευσης οικισμού Βασιλικών» αριθ. Μελ.

A.T.E.» ανάδοχο του έργου «Αντικατάστα-

του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση

16/2014. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ.

ση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας» (Α.Μ.

των συνθηκών προσπελασιμότητας σε δημό-

κ. Μοσχόπουλος, ο οποίος ψήφισε λευκό.

49/15, Α.Ε. 2/16)

σια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση εγκαταλε-

των ΟΤ.Α. δήμου Θέρμης, δήμου Λαγκαδά

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Με την

λειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βλαχο-

(ΟΤΚΖ) και ορισμός μελών για την συγκρό-

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υλοποίηση

μήτρος και Τριανταφυλλίδου, η οποία ψήφι-

τηση επιτροπής εκτίμησής τους.

του προγράμματος με τίτλο «Δράσεις και-

σε λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την υπογραφή συμβο-

νοτόμου στήριξης και ενίσχυσης της κοινω-

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτρο-

λαίου διόρθωσης της υπ’αριθ. 2028/1956

νικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή

πής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών

δήλωσης αποδοχής κληρονομίας του συμ-

περιοχή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευ-

διαφορών δήμου Θέρμης.

βολαιογράφου Βασιλικών Θωμά Χριστο-

ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα

- Τροποποίησε ομόφωνα τις υπ’ αριθμ.

δούλου.

- Βουλγαρία 2014-2020. Με την απόφαση

411/2016 και 520/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την καθορισμό αριθ-

μειοψήφησε η Δ.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών

μού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαί-

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμήμα-

από τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και ει-

δευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος

τος του υπ’ αριθμ. 328 αγροτεμαχίου Ν. Ρυ-

σφορά σε χρήμα.

-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μα-

σίου εμβαδού 1.942 τ.μ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των

θητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο δήμο Θέρ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμή-

αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που

μης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

ματος του υπ’ αριθμ. 338α αγροτεμαχίου

αφορούν εισφορά σε χρήμα.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή δωρεάν

Ν. Ρυσίου εμβαδού 41.490,00 τ.μ. εντός

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των

παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργου

του οποίου υφίσταται κτίσμα, εμβαδού

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς

στο δήμο Θέρμης.

(Ο.Α.)=519 μ2.

το δήμο.

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγη-

- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτοποίηση αυθαι-

- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυ-

ση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και

ρέτων κατασκευών που βρίσκονται στο υπ

ση απόρων δημοτών δήμου Θέρμης.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Θέρ-

αριθμ 316 οικόπεδο οικισμού Ν. Ραιδεστού,

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋ-

μης, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Δημοτικής Ενότητας Θέρμης δήμου Θέρ-

πολογισμού οικ. έτους 2017. Με την από-

και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

μης και ένταξης αυτών στις ρυθμίσεις του

φαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βλαχομή-

- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυ-

Ν.4178/13».

τρος, και Μοσχόπουλος και

ση απόρων κατοίκων του δήμου.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογι-

Σφονδύλας, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες σύμφωνα

σμό εσόδων –εξόδων οικ. έτους 2016 και

τη συμμετοχή του δήμου στην αύξηση του

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ.

με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

ισολογισμό-λογαριασμό

εκμετάλλευσης

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εται-

251/2017 ΑΔΣ σχετικά με: Τροποποίηση

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού

ρείας εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού

Ο.Ε.Υ. δήμου Θέρμης σύμφωνα με το άρθρο

σμό οικ. έτους 2017.

έτους 2016 του Νομικού Προσώπου με την

νερού «Σουρωτή». Με την απόφαση μειο-

24 του Ν. 4479/2017, για τη σύσταση οργανι-

επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –

ψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βλαχομήτρος και Τρια-

κών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου

νταφυλλίδου, η οποία ψήφισε λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη μετάβαση

Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αίτηση για

του αντιδημάρχου κ. Τσολάκη στην Αθήνα.

Δ.Σ. κ.κ. Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Τρι-

παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5ης Ιουλίου
- Τροποποίησε ομόφωνα τον ΟΕΥ δήμου Θέρμης σύμφωνα με το άρθρο 24
Ν.4479/2017 για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες
του δήμου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την «Απασχόληση
προσωπικού της υπ. καθαριότητας που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων
μέχρι την 7-6-2017 και με την ίδια σχέση εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 24
του Ν. 4479/2017».
- Ενέκρινε ομόφωνα την χωρική μεταβολή
των υπ’αριθμ. 6773Α,6773Β,6773Γ αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Βασιλικών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ανταλλαγή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας με οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου στον οικισμό Τριαδίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της προμήθειας μίσθωσης μηχανημάτων έργου,
οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού και καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσης τη δημοπρασία.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκποίηση
προϊόντων κλάδευσης και συγκρότησε την
επιτροπής εκτίμησης -εκποίησης τους. Με
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι οποίοι δήλωσαν παρόν.
- Συγκρότησε ομόφωνα την τριμελή επιτροπή διενέργειας κλήρωσης για χορήγηση
αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και όρισε το Δ.Σ. κ. Βογιατζή με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδη.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19ης Ιουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27ης Ιουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1ης Αυγούστου
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρό-
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γραμμα έτους 2018 του δήμου Θέρμης.

θρο 4). Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ.

Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.

θεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις

Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.

κ. Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Ιωσηφίδης,

Πράτανος,

μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσε-

Αγοραστούδη, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος,

Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Αγοραδούδη,

Μοσχόπουλος, Κεφαλάς και Ιωσηφίδης, οι

Ιωσηφίδης, Χρυσοστομίδου Σαμαρά, Καρ-

Χρυσοστομίδου, Καρκατζούνης, Τριαντα-

οποίοι ψήφισαν λευκό.

κατζούνης, Σφονδύλας, Τριανταφυλλίδου

φυλλίδου και Σφονδύλας υπερψήφισαν με

- Ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο προγραμμα-

και Βλαχομητρος.

προϋποθέσεις.

τικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Θέρμης

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση επιτρο-

και του Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Μετάδοσης

σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού

πών προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

κρεοπωλείου – παντοπωλείου – γάλακτος

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο μηνών για

έργων.

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)

προσωπικού 2016-2017.

κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

- Ενέκρινε ομόφωνα την 151/2017 απόφα-

για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστή-

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

πυροπροστασίας».

σης της ΔΕΠΠΑΘ περί αναμόρφωσης προϋ-

ριξης σε θέματα σχετικά με την προστασία

κής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοι-

- Καθόρισε ομόφωνα τα έξοδα παράστα-

πολογισμού οικ. έτους 2017.

και διαχείριση του περιβάλλοντος (διαχείρι-

σης προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολής εξόδων

ση απορριμμάτων, ενεργειακά συστήματα,

του Νομικού Προσώπου του δήμου με την

κηδείας πρώην αιρετού και δέσμευση της

ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λ.π.)»

επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –

σχετικής πίστωσης.

- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία την υπ

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή εισπραχθέ-

αριθ. 248/2017 ΑΔΣ σχετικά με «Έγκριση

κής Ενότητας Βασιλικών δήμου Θέρμης» με

Θέρμης.»

ντων ποσών που αφορούν εισφορά σε χρήμα.

σύμβασης συνεργασίας του Δ. Θέρμης με

αριθμ. μελέτης 65/2011 και αριθμ. έργου 07

την εταιρεία «EASTWESTGREECE Μ.Ε.Π.Ε.»

/2013

για τη διαχείριση του ρεύματος των μετα-

- Ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή κυκλοφο-

χειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και

ριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Τριλόφου

- Ενέκρινε ομόφωνα την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης
της Μήλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
24ης Αυγούστου

Σαραφιανός,

Αγοραστούδη,

λοιπών υφασμάτινων υλικών.» Με την από-

- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία τον κανο-

ων» (Α.Μ. 21/2015, Α.Ε. 5/2015)
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας στα είδη
αρτοζαχαροπλαστείου – οπωροπωλείου –

νοχρήστων χώρων στις κοινότητες Λιβαδίου,
Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγίου
Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της Δημοτι-

και συγκεκριμένα στην οδό Προφήτη Ηλία.

νισμού λειτουργίας του υπόγειου σταθμού

- Απέρριψε κατά πλειοψηφία την ένσταση της

φαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Καρκατζούνης

αυτοκινήτων πλατείας Παραμάνας του οικι-

εταιρείας VALCON Α.Τ.Ε. ανάδοχο του έρ-

- Παρέλαβε ομόφωνα την μελέτη για την σύ-

σμού Θέρμης ως προς το ωράριο λειτουρ-

γου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

νταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου

γίας (άρθρο 2). Με την απόφαση μειοψήφη-

Καρδίας» (ΑΜ 49/15, Α.Ε. 2/16) κατά του με

«Καθ’ ύψος και κατ» επέκταση προσθήκες

ριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών. Με

σαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλ-

αρ.πρωτ. 22969/6-7-2017 εγγράφου της Δ/

5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης – Τριαδί-

την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχό-

λίδου και Σφονδύλας Δημήτριος, οι οποίοι

νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρ-

ου» (αρ. Μελ. 5/2014).

πουλος, ο οποίος ψήφισε λευκό.

ψήφισαν λευκό και Βλαχομήτρος, ενώ οι

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά
υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθά-

μης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση αγρο-

Δ.Σ. κ.κ. Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος, Σαρα-

κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Αγοραστούδη,

τεμαχίων στην περιοχή «Λάναρι» του αγρο-

φιανός, Αγοραδούδη και Χρυσοστομίδου,

Μοσχόπουλος, Κεφαλάς και Ιωσηφίδης, οι

κτήματος Βασιλικών.

οι οποίοι υπερψήφισαν με προϋποθέσεις.

οποίοι ψήφισαν λευκό.

- Παρέτεινε ομόφωνα την σύμβασης της ερ-

- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία τον κανο-

- Χορήγησε κατά πλειοψηφία παράταση

γασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή

νισμού λειτουργίας του υπόγειου σταθμού

προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντι-

οχημάτων μηχανημάτων έργου και αγροτι-

πουλος, ο οποίος ψήφισε λευκό.

αυτοκινήτων πλατείας Παραμάνας του οικι-

κατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας»

κών μηχανημάτων του δήμου».

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμού Θέρμης ως προς τα τέλη χρήσης (άρ-

(ΑΜ 49/15, Α.Ε. 2/16)

- Ενέκρινε ομόφωνα την 4η παράτασης προ-

σμό οικονομικού έτους 2017.

υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών. Με
την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχό-

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΘΈΡΜΗΣ

Στήριξη στον αγώνα για τον επαναπατρισμό της «Αφροδίτης της Μήλου»

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θέρμης σε πρόσφατη συνεδρίασή του, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του, στο
δήμο Μήλου, και το δυναμικό του αγώνα
στην διεκδίκηση του επαναπατρισμού του
αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κίνηση υιοθέτησης
του αιτήματος συμπαράστασης και της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει ο δήμος Μήλου,
μέσω της ιστοσελίδας του στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα www.takeaphroditehome.gr,
για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Το μοναδικό αυτό άγαλμα της ελληνιστικής εποχής είναι ανεκτίμητης πολιτιστικής
και καλλιτεχνικής αξίας για τη διαφύλαξη
του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας
και σήμερα «φιλοξενείται» στο μουσείο του

Λούβρου. Η Αφροδίτη της Μήλου, αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ένα από τα τέσσερα
πιο αξιόλογα εκθέματα του μουσείου του
Λούβρου, τόσο για την ανεκτίμητη ιστορική αλλά και για την καλλιτεχνική του αξία.
Επίσης ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά
έργα πολιτισμού των προγόνων μας, που
βρίσκονται μακριά από την πατρίδα μας «φιλοξενούμενα» σε μουσεία ανά τον κόσμο.
Ο δήμος Θέρμης θεωρώντας ότι τα αρχαία
μας, ανήκουν στον τόπο από τον οποίο
προέρχονται και αποτελούν εμβληματικά
δημιουργήματα του πολιτισμού μας συμπαραστέκεται στον αγώνα της δημοτικής αρχής
Μήλου, για τον επαναπατρισμό του μοναδικού αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
Στο αρχαιολογικό μουσείο της Μήλου, οι

επισκέπτες σήμερα βλέπουν ένα αντίγραφο του αγάλματος. Στόχος του δήμου είναι
μέχρι το 2020, διακόσια χρόνια από την
ανακάλυψή του, το αυθεντικό άγαλμα να
επιστρέψει στο νησί. Να σημειωθεί τέλος,
πως για τον πολύ σημαντικό αυτό σκοπό,
βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοκληρωμένη
καμπάνια ενημέρωσης από το δήμο Μήλου, σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την
ενεργοποίηση των αρχών. Στο πλαίσιο αυτό,
ενημερώνονται όλα τα κανάλια ενημέρωσης, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται ημερίδες
και εκδηλώσεις για την υποστήριξη της συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών.
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κάνοντας μικροπολιτική με τους
πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης
Η

σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική
κυβέρνηση είχε πάντα πολλά προβλήματα συνεννόησης. Δεν ήταν ποτέ μια ανεξάρτητη σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης. Δεν υπήρχε ποτέ
αποτελεσματικός διάλογος και συνεργασία για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Υπήρξαν βέβαια κατά
καιρούς και περιπτώσεις που βρέθηκε κοινός τόπος δράσης σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, η ουσία
της σχέσης αυτής είναι η ίδια. Μια άνιση σχέση εξάρτησης
όπου το κυρίαρχο ζήτημα είναι πάντα η απόδοση και η
διαχείριση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η βάση του προβλήματος είναι γνωστή. Ποτέ διαχρονικά
δεν αποδόθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι νομοθετημένοι πόροι. Το «μεγάλο κόλπο» που έστησε η κεντρική
κυβέρνηση σε βάρος της αυτοδιοίκησης έχει τις ρίζες του
στην αυθαίρετη παρακράτηση των πόρων που προέκυπταν από την είσπραξη των εσόδων και των εσόδων των
παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.). Με άλλα λόγια
από τη μια πλευρά η κυβέρνηση εισπράττει διαχρονικά
φόρους που με βάση τον «Καλλικράτη» θα πρέπει ένα
συγκεκριμένο κομμάτι να αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κυβερνήσεις δεν θα αποδίδουν όπως και
δεν αποδίδουν όλους τους φόρους που εισπράτουν την
επόμενη χρονιά για την προηγούμενη. Ενώ, σήμερα η κυβέρνηση παρά το ότι έχουν συσσωρευθεί τα κρατηθέντα
ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν αποδέχεται συμβιβασμό και την απόδοση σε βάθος χρόνου των πόρων
αυτών.
Από την άλλη πλευρά, και σαν να μη έφτανε αυτό το
τρυκ, ιδίως τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση μειώνει συνεχώς στο όνομα της κρίσης τους πόρους της αυτοδιοίκησης είτε αυτοί αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) είτε στους εξειδικευμένους πόρους της
Συλλογικής Απόφασης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (τη
λεγόμενη Σ.Α.Τ.Α.) η οποία μάλιστα αφορούσε αποκλειστικά σε μικρά και μεσαία έργα και κατά συνέπεια στη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ο νόμος 3852/2010 δηλαδή ο Καλλικράτης, ορίζει ότι
οι δήμοι λαμβάνουν το 21,3% των εσόδων του Φόρου
Εισοδήματος, το 12% του ΦΠΑ και 11,3% του ΕΝΦΙΑ.
Για το 2016 η κυβέρνηση απέδωσε στους δήμους μόνο
το 10%, το 7% και το 4% αντίστοιχα των συγκεκριμένων
φόρων. Τα υπόλοιπα απλά παρακρατήθηκαν. Από την
έναρξη της κρίσης οι ΚΑΠ μειώθηκαν κατά 65% περίπου,
ενώ η ΣΑΤΑ έχει μειωθεί σε ποσοστό 85%. Κανένας άλλος τομέας της δημόσιας διοίκησης δεν έχει υποστεί τέτοια μείωση πόρων. Από το 2011 μέχρι σήμερα οι αυθαίρετες παρακρατήσεις αγγίζουν τα 12,5 δισεκατομμύρια
ευρώ αλλά μέχρι και σήμερα δε γίνεται καμία συζήτηση
για την απόδοσή τους!
Ταυτοχρόνως, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι νέες αρμοδιότητες των δήμων. Και αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό. Γιατί σε κάθε μεταρρύθμιση που αφορά στη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μια σειρά από αρμοδιότητες περνάν από διάφορα επίπεδα διοίκησης στην

τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, προνοιακά επιδόματα, πολεοδομίες, κ.λπ.) αλλά ποτέ αυτή
η μεταφορά αρμοδιοτήτων δε συνοδεύεται και από μεταφορά αντίστοιχων πόρων. Μονίμως το κόστος ενσωματώνεται στην υφιστάμενη χρηματοδότηση και το πλεόνασμα
που προκύπτει στη γενική κυβέρνηση χάνεται με μυστηριώδη τρόπο! Στις ελάχιστες περιπτώσεις που έγινε κάτι
ανάλογο, οι πόροι που μεταφέρθηκαν ήταν πόροι από τα
προαναφερόμενα παρακρατηθέντα έσοδα. Δηλαδή, πάλι
με χρήματα που έτσι κι αλλιώς ανήκαν στου δήμους.
Πρόσφατα είδαμε άλλη μία πρακτική της κυβέρνησης
που ακολουθεί το ίδιο μοτίβο. Σε πρόσφατη απόφασή
του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκε σε ορεινούς
και μειονεκτικούς δήμους το ποσό των 20.000.000 ευρώ.
Και η πρώτη ανάγνωση του νέου αυτού είναι θετική. Σωστά η κυβέρνηση αποφασίζει να επιχορηγήσει επιπλέον
δήμους με ιδιαίτερες ανάγκες. Αλλά πόθεν έσχες; Από
πού προκύψαν αυτά τα χρήματα; Μήπως από το περίφημο πλεόνασμα; Μήπως από την εξοικονόμηση πόρων
από σπατάλες; Μήπως από την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής; Αν ήταν έτσι όλοι θα
χειροκροτούσαμε και με το παραπάνω. Αλλά η ΑΛΗΘΕΙΑ
είναι άλλη. Τα χρήματα αυτά απλά τα πήρε η κυβέρνηση προχωρώντας σε μια μοναδικού τύπου «κατάσχεση»
θεσμοθετημένων πόρων υπέρ του συνόλου των δήμων.
Πήρε αυθαίρετα τα έσοδα διαφήμισης και τον φόρο ζύθου (ενώ πρόσφατα στις οδηγίες των φετινών προϋπολογισμών η κυβέρνηση μοιάζει να θέλει να βάλει χέρι
και στο ΤΑΠ) και τα έδωσε στους ορεινούς δήμους. Και
μάλιστα με κριτήρια δικά της χωρίς καν να ρωτήσει τα
θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή την ΚΕΔΕ,
για το ποια θα μπορούσαν να είναι τα κριτήρια αυτά. Αν
η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε δικούς της πόρους όπως
αυτοί που προαναφέραμε τότε ίσως να έλεγε κάποιος ότι
εφόσον έχει «τα καρπούζι» δικαιούται να έχει και «το μαχαίρι». Μόνο που σε αυτή την περίπτωση και ως πάγια
τακτική η κυβέρνηση κατάσχει με τρόπο αντιδημοκρατικό
τους πόρους της αυτοδιοίκησης και τους μοιράζει κατά το
δοκούν. Ο εξευτελισμός της έννοιας της αυτοδιοίκησης
φτάνει να μην έχει τελειωμό.
Τα οικονομικά των δήμων ήταν πάντα ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. Τα
πράγματα είναι απλά. Πραγματική αυτοδιοίκηση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια. Αλλά και
στο υφιστάμενο στρεβλό καθεστώς όπου διαχρονικά δεν
αποδίδονται στους δήμους όσα προβλέπει το Σύνταγμα
και οι Νόμοι, το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς από μια
αριστερή κυβέρνηση θα ήταν να ζητήσει τη γνώμη της
αυτοδιοίκησης για τις διάφορες κατανομές που μόνη της
αποφασίζει. Ωστόσο, μοιάζει ότι το χάσμα μεταξύ λόγων
και έργων είναι μεγάλο. Η κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και να ασκεί αυταρχικά την πολιτική της.
Ωστόσο, με αυτή την αυταρχική λογική ούτε αυτοδιοίκηση έχουμε ούτε ανάπτυξη. Όπως λέει και ο λαός μας «με
κουβαλητό νερό, ο μύλος δε γυρίζει».
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Ποτέ διαχρονικά
δεν αποδόθηκαν στην
τοπική αυτοδιοίκηση οι
νομοθετημένοι πόροι.
Το «μεγάλο κόλπο»
που έστησε η κεντρική
κυβέρνηση σε βάρος της
αυτοδιοίκησης έχει τις
ρίζες του στην αυθαίρετη
παρακράτηση των πόρων
που προέκυπταν από την
είσπραξη των εσόδων
και των εσόδων των
παρελθόντων οικονομικών
ετών (Π.Ο.Ε.). Με άλλα
λόγια από τη μια πλευρά
η κυβέρνηση εισπράττει
διαχρονικά φόρους που με
βάση τον «Καλλικράτη» θα
πρέπει ένα συγκεκριμένο
κομμάτι να αποδίδεται
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι κυβερνήσεις δεν θα
αποδίδουν όπως και δεν
αποδίδουν όλους τους
φόρους που εισπράτουν
την επόμενη χρονιά για
την προηγούμενη. Ενώ,
σήμερα η κυβέρνηση παρά
το ότι έχουν συσσωρευθεί
τα κρατηθέντα ύψους 12,5
δισεκατομμυρίων ευρώ δεν
αποδέχεται συμβιβασμό
και την απόδοση σε βάθος
χρόνου των πόρων αυτών.
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Πολιτική και διοικητική λειτουργία
της αυτοδιοίκησης!
Σ

τις 27 Οκτ. 2015 είχε πρωτοδημοσιευτεί στο site του δήμου Θέρμης η
«Πρόσκληση για ανοιχτή συζήτηση από
τη Δημ. Κοιν. Θέρμης με θέμα: Τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του δήμου…» Εδώ και πολύ καιρό
υπάρχουν αναρτημένοι στην ηλεκτρονική δ/νση του δήμου, ο Κανονισμός
Κοινόχρηστων Χώρων και ο Κανονισμός
Καθαριότητας. Είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα αναρτηθεί και ο Κανονισμός
των Νεκροταφείων!
Η συγγραφή κανονισμών είναι σύνθετη
διαδικασία και ταλαιπώρησε αρκούντως
τα όργανα του δήμου! Η ικανοποίηση
όμως είναι μεγάλη διότι έγινε διάλογος,
και ανταλλάξαμε απόψεις μεταξύ μας οι
δημότες και οι εμπλεκόμενοι φορείς σε
ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας! Είχε η Παρέμβαση και
τότε, αρχικά, εκφραστεί σχετικά (Θέρμης
Δρώμενα, 9ο φύλλο του 2015/Τεύχος
160)! Η σημερινή παρέμβαση προέρχεται από τη σκέψη-ανησυχία μας, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να διαψευστούμε
από τη μελλοντική πραγματικότητα, ότι

και αυτοί οι Κανονισμοί θα έχουν την
τύχη του Κανονισμού Καθαριότητας του
2006, ότι δηλαδή δεν θα εφαρμοστούν
ποτέ!
Πεποίθησή μας είναι ότι οφείλουμε να
αγωνιστούμε για το συμφέρον των κατοίκων του δήμου μας και να κατοχυρώσουμε πως η διοίκηση του δήμου μας θα
είναι αντικείμενο των μόνιμων και σταθερών διοικητικών εσωτερικών διεργασιών
και οργάνων. Ότι οφείλουμε όλοι για το
καλό όλων μας να επιτύχουμε να αποσυνδέσουμε και να διαχωρίσουμε ουσιαστικά την πολιτική από τη διοικητική
λειτουργία της αυτοδιοίκησης, την πολιτική από τη διοικητική εξουσία. Η θέση
μας αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι
ο νόμος δεν αφήνει σε κανενός δημάρχου τη διακριτική ευχέρεια, σε μεγάλο ή
μικρότερο δήμο-εκλεγμένο με μεγάλη ή
μικρότερη πλειοψηφία- την εφαρμογή,
την υλοποίηση των Κανονισμών.
Με την εφαρμογή των Κανονισμών -που
είναι σταθερά και εκ των προτέρων διαμορφωμένοι κανόνες πρόληψης φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων-

επέρχεται η καθιέρωση αντικειμενικών
διαδικασιών για την απελευθέρωση των
διοικητικών λειτουργιών από το πολιτικό σύστημα.! Αποτρέπεται η διακριτική
μεταχείριση, η διακριτική αντιμετώπιση
των δημοτών, οι σιωπηρές εκχωρήσεις,
οι πολιτικές δωρεές και οι αδιαφανείς συναλλαγές. Αποκλείεται η εμφάνιση φαινομένων περιστρεφόμενων θυρών μεταξύ αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα! Η
διαφάνεια, η λογοδοσία, η ενίσχυση των
μηχανισμών εποπτείας και εσωτερικού
διοικητικού ελέγχου, ο εξορθολογισμός,
το νοικοκύρεμα, η εφαρμοσμένη δημοκρατία, ενισχύουν αποτελεσματικά την
εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της δημοτικής αρχής!
Για να νιώθουμε δημοκρατικά ισότιμοι
παλιοί και νέοι κάτοικοι κάθε οικισμού
του δήμου μας. Για να μην απαιτείται να
τηλεφωνήσεις σε εκλεγμένο με σκοπό να
εξυπηρετηθείς… Για να απελευθερωθούμε από το παρελθόν, να ανασυγκροτηθούμε και αιτιολογημένα να ελπίζουμε
στην ανάπτυξη που θα φέρει την κοινωνική ευημερία!

Τα σχολεία αρχίζουν… καλή σχολική χρονιά!

Α

γαπητοί φίλοι, γονείς και κηδεμόνες των παιδιών
του Δήμου Θέρμης.
Η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης, σας εύχεται
μια καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά. Είναι
βέβαιο ότι και η φετινή σχολική χρονιά θα κυλήσει
ομαλά, όπως κύλησε και η περσινή.
- Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία, με απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε
ήδη εδώ και καιρό στην Περιφέρεια, εξασφάλισε τις
σχετικές πιστώσεις, οι οποίες έχουν δεσμευτεί σε ειδικό
λογαριασμό και στις 11 του Σεπτέμβρη τα λεωφορεία
θα περιμένουν να παραλάβουν τους μαθητές από τον
τόπο διαμονής τους. Η αδιανόητη κατάσταση, να ξεκινά το σχολικό έτος και να βρίσκει γονείς και μαθητές
στους δρόμους, όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε, έχει εξαλειφθεί και επιλυθεί από το Σεπτέμβριο του 2015. Οι
εποχές των κινητοποιήσεων των καταλήψεων και των
χαμένων διδακτικών ωρών, φαντάζουν πλέον μακρινό
παρελθόν.
- Οι δάσκαλοι και καθηγητές, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, θα βρίσκονται
έγκαιρα τοποθετημένοι στα σχολεία τους. Τα τε-

ράστια κενά και η τοποθέτηση εκπαιδευτικών μέχρι και
αρχές Νοέμβρη φαντάζει πλέον μακρινό παρελθόν.
- Τα βιβλία βρίσκονται ήδη από τον Ιούλιο σε όλα
τα σχολεία, ώστε να μπορούν να τα παραλάβουν οι
μαθητές, από την πρώτη σχολική ημέρα. Οι εποχές της
«φωτοτυπίας» φαντάζουν πλέον μακρινό παρελθόν.
- Οι νέοι διευθυντές μέσω της νέας διαδικασίας επιλογής τους, έχουν ήδη εγκατασταθεί από την 1η Αυγούστου στις σχολικές μονάδες και κανένα πρόβλημα
δεν παρουσιάστηκε από τη συνολική αυτή διαδικασία.
Όμως τα χρόνια προβλήματα στα σχολεία του
Δήμου συνεχίζουν και υπάρχουν:
Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά υπό μορφή ερωτήσεων:
Πόσα χρήματα πληρώνει το κράτος (δηλαδή εμείς οι
πολίτες), για να μισθώνουμε σχολικά κτίρια ώστε να
στεγάζονται «προσωρινά» οι μαθητές του Δήμου μας.
Ποιο είναι το ύψος της δαπάνης αυτής; Σε τι ενέργειες
έχει προχωρήσει η διοίκηση του Δήμου μας ώστε να
μειωθεί η δαπάνη αυτή, μέσα στα πλαίσια του νοικοκυρέματος της οικονομίας της χώρας που επιχειρείται;
Υπάρχουν σχολεία τα οποία, παρόλο που ο αγωγός

έχει φτάσει έξω από την πόρτα τους, δεν έχουν συνδεθεί με το φυσικό αέριο; Γιατί συμβαίνει αυτό;
Με τι ρυθμούς προχωρά η ανέγερση και η ολοκλήρωση των ημιτελών σχολικών κτιρίων που εντάχθηκαν σε
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εργασιών το οποίο και παρακολουθείται από τις υπηρεσίες
του Δήμου;
Βλέπουμε στο site δήμου ότι γίνονται εργασίες αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων! Ολοκληρώθηκαν; Τι
προβλέπεται και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος για την αποκατάσταση όλων των εκκρεμοτήτων;
Στο Φύλο 171/σελ.8 της εφημερίδας παρατέθηκε ο
αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών -περισσότεροι
από 9.000- για τη νέα σχολική χρονιά! Στοιχεία αριθμητικά, ποσοτικά, εύκολα! Οφείλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών
μας! Γιατί να υπάρχουν μαθητές/μαθήτριες που βγαίνουν από το γνωστό περιβάλλον της γειτονιάς τους και
να φοιτούν σε σχολεία έξω από τους οικισμούς; Ποιες
είναι οι συνεχώς ανανεούμενες διαρκείς ενέργειες με
τις οποίες ο δήμος διεκδικεί την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων;
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Ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα
των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών
Κ

ατακαλόκαιρο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομοθέτησε το
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 79/2017 για τη λειτουργία
των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σε αντικατάσταση
των Π.Δ. 200 και 201, που ίσχυαν από το 1998.
Η κριτική στο Π.Δ. και οι εκτιμήσεις για το ρόλο που έρχεται να
παίξει και το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν είναι μια απαρίθμηση
θετικών και αρνητικών σημείων (όπως επιχειρείται από μια σειρά
συνδικαλιστικές δυνάμεις). Δεν μπορεί να παραβλέπει το συνολικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί σήμερα το σχολείο.
Δεν μπορεί να παραβλέπει:
• Τις κατευθύνσεις της ΕΕ, των εκθέσεων του ΟΟΣΑ και οι
απαιτήσεις του ΣΕΒ, όπως αυτές ψηφίστηκαν με το 3ο μνημόνιο και όλους τους μετέπειτα αντιλαϊκούς νόμους και συμπυκνώνονται στις λέξεις: εξορθολογισμός, εξοικονόμηση, αυτονομία,
αξιολόγηση, κινητικότητα, ευελιξία, ελαστικοποίηση εργασιακών
σχέσεων, δεξιότητες, ιδιωτικοποιήσεις. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω μπροστά και
στο άνοιγμα της 3η αξιολόγησης.
• Το νομοθετικό πλαίσιο για τις αναδιαρθρώσεις στο αστικό
κράτος, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό στην
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
• Το νόμο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, που προβλέπει αξιολόγηση όλων και μέσω αυτής παράταση της ελαστικής
εργασίας, στασιμότητα, κινητικότητα, μειώσεις μισθών αλλά και
απολύσεις!
• Τον αντιδραστικό δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και το καθηκοντολόγιο, που απαιτούν όχι μόνο συμμόρφωση των ίδιων
των εκπαιδευτικών αλλά και να διδάσκουν στους μαθητές τους
υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους νόμους της, που τα δίνουν όλα στο κεφάλαιο αρπάζοντάς τους ακόμα και τη μπουκιά
από το στόμα!
• Το αντιδραστικό περιεχόμενο του σημερινού σχολείου,
όπου βασιλεύει η αντιεπιστημονικότητα και η παραχάραξη της
ιστορίας του λαού μας και των άλλων λαών.
Στο έδαφος αυτής της πραγματικότητας, η οποία καθορίζει σε γενικές γραμμές την καθημερινότητα στο σχολείο,
το Π.Δ. 79 έρχεται να επεκτείνει, να συμπυκνώσει, να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει τις πολιτικές όλων των
κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ Π.Δ. 79:
• Μονιμοποιεί τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που προωθήθηκαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των δυόμισι
τελευταίων χρόνων στην Προσχολική Αγωγή (25άρια
τμήματα, διπλασιασμός από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού
για σχηματισμό τμήματος, μετατροπή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε προαιρετικό, αύξηση ωραρίου κ.ά.).
• Συνεχίζει ν’ αφήνει προαιρετική τη φοίτηση των παιδιών
της πρώτης νηπιακής ηλικίας (4-5 ετών) στην Προσχολική Αγωγή.
• Μονιμοποιεί τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στο Δημοτικό με τον λεγόμενο Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού. Το
«ενιαίο σχολείο» σε όλη τη χώρα, για 4/θ σχολεία και πάνω,
που ισχυρίζεται ότι δημιουργεί η κυβέρνηση, δεν είναι ούτε ενιαίο ούτε καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άλλωστε πώς μπορεί να είναι ενιαίο, όταν διαμορφώνει

το πρόγραμμά του με όσους εκπαιδευτικούς «περισσεύουν»!
Το σχολείο αυτό είναι συνέχεια και επέκταση των σχολείων
ΕΑΕΠ των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Είναι ένα σχολείο που η πείρα από τον
ένα χρόνο λειτουργίας του δείχνει ότι: «εξοικονόμησε» χιλιάδες
εκπαιδευτικούς, υποβάθμισε περισσότερο το ολοήμερο, αύξησε την κινητικότητα των ειδικοτήτων από σχολείο σε σχολείο.
• Δημιουργεί ένα νέο μηχανισμό «διαχείρισης» του πλεονάζοντος μαθητικού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή που
διατηρεί το αντιπαιδαγωγικό όριο του μέγιστου αριθμού 25
μαθητών ανά τμήμα, για κάθε μαθητή πάνω από τους 25, ανά
τμήμα, θα ενεργοποιείται η λειτουργία τριμελούς επιτροπής (η
οποία θα αποτελείται από ένα σχολικό σύμβουλο, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ένα διευθυντή σχολείου/
νηπιαγωγείου) η οποία σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θα έχουν στη ευθύνη τους τη μετακίνηση του μαθητή
ή των μαθητών που «περισσεύουν» σε άλλο σχολείο όπου
υπάρχουν «κενές» θέσεις. Ας υποθέσουμε ότι στο σχολείο Χ
εγγράφονται στην Α’ τάξη του Δημοτικού 27 μαθητές και στο
σχολείο Ψ εγγράφονται στην Α’ τάξη Δημοτικού 23 μαθητές.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου Χ δε θα μπορεί να
«σπάσει» την Α’ τάξη σε 2 τμήματα αλλά θα πρέπει μέσω του
μηχανισμού «διαχείρισης πλεοναζόντων μαθητών» να διώξει
προς το σχολείο Ψ 2 μαθητές. Στυγνή προσπάθεια γενικευμένης αύξησης του αριθμού μαθητών ανά τάξη και «εξοικονόμησης» εκπαιδευτικών!!
• Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στο πνεύμα της μεγαλύτερης
ευελιξίας και κινητικότητας των μαθητών δίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των ορίων των
σχολικών περιφερειών στον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, αντί να ιδρύσει Τμήματα Ένταξης σε όλα τα σχολεία, δημιουργεί σχολικές περιφέρειες των Τμημάτων
Ένταξης (π.χ. σε μια ομάδα 5 σχολείων μόνο στο 1 θα υπάρχει Τμήμα Ένταξης) στα πλαίσια της μεγαλύτερης κινητικότητας
μαθητών και εκπαιδευτικών διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση και ανταγωνισμό
ανάμεσα στα σχολεία.
• Με το άρθρο 11 για το ωρολόγιο πρόγραμμα και την
κατανομή των τάξεων, όπου καθορίζονται οι τρόποι
συμπλήρωσης του ωραρίου και των αναθέσεων μαθημάτων των ειδικοτήτων (π.χ. Αισθητική Αγωγή, Φυσική
Αγωγή, Τ.Π.Ε), θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχουν ελλείψεις
και κενά τα οποία οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα πρέπει να «διαχειρίζονται». Με την § 7 αναφέρεται: «σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων
κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και
της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν σε εκπαιδευτικούς
του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων». Στην § 12 αναφέρεται: «Έως
ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του προσωπικού…το πρόγραμμα αναμορφώνεται…με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα».
Θεωρείται δεδομένο δηλαδή ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν
ελλείψεις, ότι δε θα είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στο πόστο τους
από την 1η Σεπτέμβρη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Μέσα
στο Π.Δ. ομολογείται ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, προφανώς όχι λόγω έκτακτων καταστάσεων αλλά εξαιτίας της χρό-

νιας αδιοριστίας, θα είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα
πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε!!
• Ενισχύεται ο ρόλος του διοικητικού μηχανισμού της
εκπαίδευσης. Δίνονται νέες αρμοδιότητες στους Διευθυντές
Εκπαίδευσης (π.χ. καθορισμός ορίων σχολικών περιφερειών),
στους Διευθυντές των σχολείων (π.χ. ευθύνη για τη σύνταξη
του ωρολογίου προγράμματος) αλλά και στους Σχολικούς
Συμβούλους (που θα εμπλέκονται περισσότερο στη λειτουργία
του σχολείου). Παρόλα αυτά κι ενώ ακόμα και η θεματολογία
των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων συνεχίζει να
κινείται στα ασφυκτικά πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου, η
κυβέρνηση αναμασά τα περί ενίσχυσης του Συλλόγου Διδασκόντων!!
• Παρά τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε γύρω από τον
τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων στη Στ’ Δημοτικού, με
την εισαγωγή της κλήρωσης αντί του βαθμού και την όλη αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση με τη Ν.Δ., παραμένει άθικτο
το περιεχόμενο των σχολικών εορτών το οποίο είναι μακριά
από τη γνώση και ανάδειξη της πραγματικής ιστορίας του τόπου
μας και των αγώνων του λαού μας. Παραμένει επίσης σε ισχύ
και ενισχύεται όλο το αναχρονιστικό πλαίσιο που εκπορεύεται
από τη σύνδεση κράτους – εκπαίδευσης και εκκλησίας (π.χ.
υποχρεωτική προσευχή, εκκλησιασμός κ.ά.). Είναι ευθύνη του
κάθε εκπαιδευτικού να διδάσκει την ιστορική αλήθεια, να αντιπαλεύει μαχητικά τον εθνικισμό αλλά και το κοσμοπολιτισμό,
που καλλιεργεί η κυρίαρχη πολιτική με σκοπό να αναπαράγει
και να διαιωνίζει την ιδεολογία και την κυριαρχία της.
• Το Π.Δ. 79 έρχεται 19 χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201.
Μια σειρά εκσυγχρονισμοί που περιλαμβάνονται (π.χ. ενιαίο
Π.Δ. για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) δεν αλλάζουν τη φυσιογνωμία του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν άλλοθι για
τη συνολική αντιδραστική του κατεύθυνση.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, φίλοι γονείς,
Το Π.Δ. 79 είναι κομμάτι των γενικότερων αναδιαρθρώσεων
στην οικονομία και την κοινωνία και συμπυκνώνει την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων
χρόνων. Χρέος μας είναι να μην κάνουμε βήμα πίσω από την
ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα της εποχής μας για ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας
και των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Αυτό απαιτεί αγώνες
σε σύγκρουση με την ΕΕ, το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα
κόμματά του!
Ταυτόχρονα με το αίτημα για απόσυρση του Π.Δ. 79 δυναμώνουμε την πάλη μας. Διεκδικούμε Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Ενιαίο 12χρονο Σχολείο,
ώστε όλα τα παιδιά ως τα 18 τους χρόνια να διαπαιδαγωγούνται και να μορφώνονται για να πάρουν τη ζωή τους
στα χέρια τους.
Καλούμε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν το δικαίωμα
κάθε παιδιού να γραφτεί στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό της
περιοχής του και να διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται ως παιδαγωγός και να μην γίνεται λάστιχο.
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Προεδρικό Διάταγμα
μνημονιακών περικοπών
Π

άσχα 2016: Η κυβέρνηση προωθεί αιφνιδιαστικά την υπουργική απόφαση για τον «Ενιαίο Τύπο
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
4 Αυγούστου 2016: Ανακοινώνεται (και πάλι αιφνιδιαστικά) η υπουργική απόφαση για τον «Ενιαίο Τύπο
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου». Λίγες μέρες αργότερα
προωθείται τροπολογία για την ειδική αγωγή.
1 Αυγούστου 2017: Δημοσιεύεται, χωρίς καμία προηγούμενη διαδικασία, ενημέρωσης έστω της ΔΟΕ, το ΠΔ
79 για την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων.
Εν μέσω καλοκαιριού και με τα σχολεία κλειστά, συνεχίζοντας τις παραδόσεις των προκατόχων της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξακολουθεί να νομοθετεί για
εκπαιδευτικά θέματα κυριολεκτικά πίσω από την
πλάτη της ζωντανής εκπαίδευσης, φοβούμενη τις
αντιδράσεις της, ξέροντας καλά ότι έχασε στην προηγούμενη αναμέτρηση μαζί της (στην αξιολόγηση των
Διευθυντών από το εφεύρημα του «Σώματος Μονίμων
Εκπαιδευτικών»). Με σταθερά προσανατολισμένη την
πυξίδα της στα μνημόνια, τη διαρκή λιτότητα, τους
μηδενικούς διορισμούς, τις περικοπές στις κοινωνικές
δαπάνες, τις δεσμεύσεις απέναντι σε ΕΕ-Δ.Ν.Τ-ΟΟΣΑ,
αγνοεί αιτήματα των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών γι’ αυτό αρνείται να θεσμοθετήσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
και εκπαίδευση, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα,
την ενίσχυση του δημόσιου δημοτικού σχολείου και
νηπιαγωγείου.
Το νέο ΠΔ 79 για την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ενσωματώνει τις
υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το νηπιαγωγείο και το
δημοτικό σχολείο καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα, εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντας τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας και αναβαθμίζοντας το
ιεραρχικό/αυταρχικό μοντέλο διοίκησης στην κατεύθυνση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του σχολείου και των ολοένα ελαστικοποιούμενων
σχέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών σε βάρος των
μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.
Το νέο ΠΔ 79/2017 ενσωματώνει ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής του δημόσιου
σχολείου στη μνημονιακή πολιτική, εξαφάνισης εκπαιδευτικών κενών και δημιουργίας πλεονασμάτων, απολύσεων αναπληρωτών, κατακερματισμού του σχολείου
και αναδιαμόρφωσης του προγράμματός του με βάση
τους μνημονιακούς περιορισμούς και τις κατευθύνσεις
του ΟΟΣΑ. Και με τη βούλα πλέον του νέου ΠΔ 79, το
δημόσιο σχολείο, μεταλλάσσεται έτσι στο πολυκατακερματισμένο, φθηνό σχολείο της ευελιξίας, της αγο-

ράς και της αποσπασματικής πληροφορίας.
Υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ για αύξηση
αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το νέο ΠΔ προβλέπει
ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε
ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε
κάθε διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους
μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να
δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο εισάγοντας
ακόμη και επιλεκτικές κληρώσεις για όσα παιδιά κατοικούν στα όρια των όμορων. Με τον τρόπο αυτό όχι
μόνο δεν μειώνει τον αριθμό των μαθητών σε 1/20 για
Γ’-Στ’ για το δημοτικό και 1/15 για το νηπιαγωγείο και
Α’-Β’, όπως απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά αντίθετα μετατρέπει το 1/25 σε δεσμευτικό όριο και οδηγεί
σε υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, προκειμένου
να διατηρήσει πολυπληθή τμήματα και να κάνει οικονομία σε εκπαιδευτικούς. Μετά τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών έχουμε τώρα και υποχρεωτικές
μετακινήσεις μαθητών για χάρη του ΟΟΣΑ!
Επίσης, στο ΠΔ ενσωματώνεται η διάταξη του ΠΔ 201
για κατάργηση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία
όταν το σύνολο των μαθητών μιας τάξης μειώνεται και
οι διατάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου σε
μηνιαία βάση ώστε να περικόπτονται τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη συμμετοχή. Έτσι με πρόσχημα
την καταγραφή των απουσιών, επιδιώκεται η διαγραφή
των μαθητών που απουσιάζουν για 15 ημέρες και η
κατάργηση τμημάτων ακόμα και λόγω αυτών των προσωρινών απουσιών.
Και να σκεφτεί κανείς ότι μόλις πριν τρεις μήνες ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τη «μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με στόχο να μην υπερβαίνουν οι μαθητές τους 22».
Παρά τις καταγγελίες και τον πόλεμο εντυπώσεων,
παρά τις ιερές κραυγές του εθνικού κορμού και τους
θρήνους για την υποτιθέμενη επίθεση στα ιερά και τα
όσια του εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου της εκπαίδευσης, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Το νέο ΠΔ 79 όχι μόνο αναπαράγει τον εθνικό/θρησκευτικό προσανατολισμό των κυριότερων εν λειτουργία σχετικών άρθρων των ΠΔ 200 και ΠΔ 201 αλλά
τον ενισχύει, προσθέτοντας την πρωινή προσευχή και
στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, η γενική αναφορά του
ΠΔ 200 για «ομαδική προσευχή» που συνήθως γινόταν στις αίθουσες πριν το φαγητό αντικαθίσταται από τη
διάταξη του ΠΔ 79 που ορίζει ότι «Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή
των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού» (Αρθρ. 18, π.1). Εντείνεται έτσι η λειτουργία της
θρησκευτικής κατήχησης και του προσηλυτισμού και

μάλιστα στην τρυφερή ηλικία της προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης, μια αντίληψη που κάθε άλλο παρά
συνδέεται με την αρχή της ανεξιθρησκίας. Επιπλέον, η
γιορτή των Τριών ιεραρχών που μέχρι τώρα ήταν αργία
για το νηπιαγωγείο, ορίζεται τώρα ως μέρα εορταστικών εκδηλώσεων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση μαθητή, χωρισμός
όλων των πληθωρικών τμημάτων σε όλα τα σχολεία.
Καλούμε τους γονείς να μην αποδεχτούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις των παιδιών τους σε σχολεία σε
αλλά σχολεία και τους φορείς του γονεϊκού κινήματος
να στηρίξουν αυτό το αίτημα
Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης που έχει καταθέσει η παράταξη των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ανεξάρτητες αυτόνομες
αγωνιστικές ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.

Κάλεσμα δράσης

Κ

αλούμε όλες τις συλλογικότητες, τα σωματεία,
τους συνεταιρισμούς, τα δημοτικά σχήματα,

τους κατοίκους του δήμου Θέρμης, το Σάββατο 9
Σεπτέμβρη στις 18.00 στην Καμάρα Θεσσαλονίκης
στη μεγάλη διαδήλωση προς τη διεθνή έκθεση
ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα.
Να διεκδικήσουμε όλοι μαζί:

•

Δουλειά και όχι ανεργία. Μισθοί οι οποίοι να
καλύπτουν ένα αξιοπρεπές βοιωτικό επίπεδο.

•

Δωρεάν υγεία και παιδεία. Δωρεάν δημόσια
κοινωνικά αγαθά.

•
•
•

Κανένας πλειστηριασμός σε λαϊκό σπίτι.
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό θέρμανση.
Να επιστραφούν στο δήμο Θέρμης οι
επιχορηγήσεις.

•

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Όχι
στα εργοστάσια βιομάζας στα Βασιλικά.

•
•

Καμιά σκέψη για λατομεία στο Λιβάδι.
Όχι στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων
στον Άγιο Αντώνιο!

•
•
•

Διαγράφη του χρέους.
Εθνικοποίηση των τραπεζών.
Έξοδος από ΕΕ και ευρώ.
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Τελευταία σελίδα

ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Η πολιτιστική εικόνα των Ταγαράδων
Σ

την Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων λειτουργεί το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Σ.Τ.).
Το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων αποτελεί
άλλη μια αποκεντρωμένη δομη της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) η
οποία συμπληρώνει την πολιτιστική εικόνα
του δήμου Θέρμης, καθώς, αποσκοπεί, να
εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό.
Ως βασική πολιτιστική δομή του χωριού, το
Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων συμβάλλει
με καθοριστικό τρόπο στην πολιτιστική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας. Όπως μας
ενημερώνει η υπεύθυνη του Κέντρου Πολιτισμού Όλγα Ευταξία, «έχει στόχο να διασώσει και να βοηθήσει να εξελιχθεί ό,τι συνεχίζει και προάγει τον πολιτισμό
μας, αλλά και να δημιουργήσει συνεκτικούς δεσμούς στην
τοπική κοινωνία μέσα από τη συνεργασία του με την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς».
Το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων στεγάζεται σε δύο κτηριακές δομές: η πρώτη βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό
Ναό Τιμίου Προδρόμου, ενώ η δεύτερη ακριβώς απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο. Στις παραπάνω υποδομές φιλοξενούνται, εκτός από τα τμήματα των πολιτιστικών σχολών,

ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων και το
Γραφείο Επικοινωνίας του Αθλητικού Συλλόγου «Θρίαμβος» Ταγαράδων.
Το Κέντρο Πολιτισμού διοργανώνει κάθε χρόνο εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, όπως είναι το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας
και τα «Εαρινά», μια γιορτή που σηματοδοτεί το κλείσιμο
των πολιτιστικών σχολών του Κέντρου και παράλληλα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επίσης,
συμμετέχει στην οργάνωση του πανηγυριού για τη γιορτή
του τοπικού Αγίου. Πέρα από τις επιμέρους εκδηλώσεις
που οργανώνονται στο πλαίσιο των πολιτιστικών σχολών

του και τις δράσεις που προτείνονται από τη
ΔΕΠΠΑΘ, το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων
αναπτύσσει πρωτοβουλίες μέσα από την αξιοποίηση συμβολικών ημερών (Παγκόσμια
ημέρα γυναίκας, παιδικού βιβλίου, διατροφής κ.ά.) διοργανώνοντας επιπλέον εκδηλώσεις, που έχουν ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τους κατοίκους όλων των
ηλικιών.
Τέλος, το Κέντρο Πολιτισμού διαθέτει πλούσιο βεστιάριο με παραδοσιακές φορεσιές και
έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την επιμέλεια της λαογραφικής έκθεσης, που στεγάζεται στο κοινοτικό κτήριο της οδού Κύπρου.
Πρόκειται για μια λαογραφική συλλογή από
φωτογραφικό υλικό και οικογενειακά κειμήλια των κατοίκων του χωριού (κατά κανόνα),
που σκοπό έχει να διαφυλάξει τη συλλογική μνήμη και
τους θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού
και του τόπου μας.
Όπως μας ενημερώνει κ. Ευταξία, κατά την περίοδο 201617 λειτούργησαν τμήματα χορωδίας, μοδιστρικής, γυμναστικής για όλους του Α.Κ.Θ. (ορθοσωμική, πιλάτες και
αεροβική), μπαλέτου-ρυθμικής, παραδοσιακών χορών,
θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών και σκακιού, καθώς και
λέσχη ανάγνωσης, με απώτερο σκοπό τη μύηση των κατοίκων στον κόσμο της λογοτεχνίας και την καλλιέργεια της
φιλαναγνωσίας.

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων

Ο

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων
Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Σ.Τ.), όπως μας ενημερώνει ο
πρόεδρος του συλλόγου Θεόδωρος Περήφανος, ιδρύθηκε
αρχικά το 1984 από μια ομάδα νέων με σκοπό τη συμβολή εν γένει ανάπτυξη των μορφωτικών και εκπολιτιστικών
εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων και όχι
μόνο.
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας, ενεργοποιήθηκε ξανά το 2015 με σκοπό την οργάνωση κάθε είδους πο-

λιτιστικής δραστηριότητας, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων,
την διοργάνωση εορτών και χορών
και καθώς και κάθε άλλου νόμιμου
μέσου.
Ο Μ.Ε.Σ.Τ. αριθμεί περίπου 165
μέλη και διατηρεί τμήματα: εκμάθησης παραδοσιακών χορών, karate
– Suibukan για παιδιά, και τμήμα φωτογραφίας. Τα μαθήματα ξεκινούν την
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και
γίνονται σε αίθουσες του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων.
Κύριες εκδηλώσεις του συλλόγου είναι ο ετήσιος χορός του, και
οι παιχνιδοπαιδίες (παιχνίδια που
προωθούν την ομαδικότητα και τη
συνεργασία μεταξύ των παιδιών). Επίσης ο σύλλογος
συμμετέχει στο εορτασμό τοπικών και εθνικών εορτών
και στην κεντρική εκδήλωση του Κέντρου Πολιτισμού
Ταγαράδων «Εαρινά».
Το διοικητικό συμβούλιο εκτός του κ. Περήφανου,
πλαισιώνουν οι: Τζένη Κουκουτζέλη, αντιπρόεδρος,
Ευαγγελία Κοκκαλίδου, γεν. γραμματέας, Γιώργος
Λιαρμακόπουλος, ταμίας, και Σούλα Γαλατσιδά, Νάνσυ

Ζαλαβρά -Αμοιρίδου, Σοφία Καρακασίδου, Φρόσω Τολίδου, και Λίστα Γκάτου, μέλη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον σύλλογο με τους παρακάτω τρόπους:
Τηλέφωνο 2392070065 - Τηλ./Fax 2392072165,
Περήφανος Θεόδωρος: 6973216326,
email: syllogostagarades@gmail.com
και στο facebook ως:
«Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων».

