Αποκαθίστανται οι ζημιές στο Κάτω Σχολάρι

Σ

την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες σημειώθηκαν από τις κατολισθήσεις, λόγω της έντονης
βροχόπτωσης στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, τον χειμώνα του 2015 προχωρά ο δήμος Θέρμης.
Έπειτα από προσπάθειες πολλών μηνών η διοίκηση του δήμου εξασφάλισε το αναγκαίο κονδύλι,
ύψους 1,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υποδομών, για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων.
• ΣΕΛ. 10

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Τεύχος 177
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων του
πρώτου εξαμήνου 2018
• ΣΕΛ. 05

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ρυθμίστηκαν οφειλές
περίπου 4 εκατ. ευρώ

ΩΣ ΚΑΙ 45% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Μείωση στην τιμή
του νερού για όλους
Έκπτωση 60% στα κοινωνικά τιμολόγια

• ΣΕΛ.09

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Κίνδυνος για μείωση
του αριθμού των παιδιών
• ΣΕΛ. 12

ΑΠΟΚΡΙΑ 2018

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων
στο δήμο Θέρμης

• ΣΕΛ. 03

Σ

ε εξορθολογισμό της τιμολογιακής
πολιτικής προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του δήμου
Θέρμης. Περισσότερο ωφελημένοι από
τις νέες χρεώσεις είναι όσοι έχουν ενταχθεί
στο επαγγελματικό τιμολόγιο, οι οποίοι θα
δουν το κόστος του νερού να μειώνεται
ως και 45%. Μικρότερη ελάφρυνση θα
υπάρξει και για τα νοικοκυριά. Παράλληλα μεγαλώνει το ποσοστό έκπτωσης, από
το 50% στο 60%, για τις οικονομικά ασθε-

νέστερες κοινωνικές ομάδες ενώ κανένα
δημόσιο κτίριο δεν θα απαλλάσσεται στο
εξής από τη χρέωση της κατανάλωσης νερού. Απεναντίας δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμολόγηση της αποχέτευσης. Παράλληλα, η ΔΕΥΑΘ προχωρά στη λήψη
αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό του
φαινομένου της κλοπής νερού. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση όλων των προβληματικών και
μη προσβάσιμων υδρομετρητών.
• ΣΕΛ. 08
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

Ρεπορτάζ
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ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΑΠΟΚΡΙΑ 2018» ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Κέφι, διασκέδαση και αναβίωση εθίμων
Η

μέρες γλεντιού, καρναβαλιού και
ξεγνοιασιάς για τους κατοίκους

Αστέρας και Ορφέας Πλαγιαρίου και

και το κάψιμο του καρνάβαλου:

ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει

της Θέρμης περιλαμβάνει το πρό-

του δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου.

ως εξής:

γραμμα των εκδηλώσεων «Αποκριά

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

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου
στο φράγμα της Θέρμης και ώρα 11.00

2018» της ΔΕΠΠΑΘ, με κύρια «συ-

ΤΟ ΕΘΙΜΟ

κος χορός Γυμνασίου Βασιλικών, είσο-

στατικά» το κέφι, τη ζωντάνια, το τρα-

Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που κά-

δος 5 €

γούδι και το χορό. Παραδοσιακά έθι-

νουν τον Φανό της Κοζάνης ξεχωρι-

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου: Party 60

μα με έντονο λαογραφικό ενδιαφέρον

στό κατά την Ματίνα Μόμτσιου-Τσι-

στο ΕΠΑΛ Βασιλικών και ώρα 21.00,

αναβιώνουν τις ημέρες της Αποκριάς

κριτζή:

είσοδος 7€ με ποτό.

στο δήμο Θέρμης.

1. Ο συνδυασμός του ανάμματος της

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου: Παιδικό

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από την

φωτιάς με το ιδιότυπο τραγούδι γύρω

πάρτι στο κέντρο «Μουστάκας» με

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Πε-

απ’ αυτήν. Ενώ σε άλλες πόλεις της

ώρα έναρξης 17.30.

ριβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Ελλάδας ανάβουν μεγάλες φωτιές

στιανά, φασολάδα και λαγάνα.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου: LATIN

και στηρίζονται στις συνεργασίες με

στο χώμα για ευχετήριες ή καθαρτήρι-

Στην

Πάρτι - κρυφό καρναβάλι στα Χάνια με

τοπικούς φορείς, μειώνοντας το συ-

ες, τελετές στην Κοζάνη συνδυάζεται

ων συμμετέχουν: Ο δήμος Θέρμης, η

ώρα έναρξης 18.00

νολικό κόστος των εκδηλώσεων στο

επί πλέον με την ιδέα της ανατροπής,

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.,

Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου:

ελάχιστο.

της αμφισβήτησης ιδεών και ιεραρχί-

η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, οι πα-

Καρναβάλι Βασιλικών με ώρα έναρξης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδη-

ας και την κατάργηση κάθε ορίου που

ραδοσιακοί πολιτιστικοί σύλλογοι της

13.00

λώσεων έχει ως εξής:

εμπεριέχει η Αποκριά.

Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και των

Στην

2. Η μορφή του Φανού. Δεν ανάβε-

ων συμμετέχουν: Ο δήμος Θέρμης, η

ται μία τεράστια φωτιά στο χώμα που

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Δημοτική Κοινότητα

συνεχώς πρέπει να τροφοδοτείται για

Βασιλικών Σύλλογος και ο Φίλων Καρ-

Το Κοζανίτικο έθιμο το «άναμμα του

ΚΟΎΛΟΥΜΑ
ΣΤΗ ΝΈΑ ΡΑΙΔΕΣΤΌ

να μη σβήσει εύκολα, όπως συμβαί-

ναβαλιού Βασιλικών.

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρί-

Φανού» αναβιώνει και φέτος στη Δη-

νει σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Στην

μοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου. Θα

Κοζάνη ανάβεται μία μικρή φωτιά

στηθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο γλέντι
με τον «Φανό ΣΚ’ΡΚΑ» από την Κο-

«ΆΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΝΟΎ»
ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΆΡΙ

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

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου: Αποκριάτι-

ΚΑΘΑΡΆ ΔΕΥΤΈΡΑ
ΣΤΟ ΦΡΆΓΜΑ ΘΈΡΜΗΣ

διοργάνωση

των

εκδηλώσε-

θα πραγματοποιηθούν τα παραδοσιακά κούλουμα.
Το πέταγμα του αετού στον ωραιότερο
φυσικό χώρο της Θεσσαλονίκης, με τη
συνοδεία μουσικής από συγκρότημα
δημοτικής μουσικής. Στους παραβρισκόμενους θα προσφερθούν σαρακοδιοργάνωση

των

εκδηλώσε-

προσκόπων Θέρμης.

ου και ώρα 11.30 στο πάρκο Ανέμι της
Νέας Ραιδεστού η Δημοτική Κοινότητα

επάνω σε βωμό και απλώς συντηρεί-

ΚΑΡΝΑΒΆΛΙ
ΣΤΟΝ ΤΡΊΛΟΦΟ

διοργανώνει τα παραδοσιακά κούλου-

ται η φλόγα της ώστε να διαρκέσει

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου θα

μα. Στους παραβρισκόμενους θα προ-

ζάνη, ο οποίος θα διασκεδάσει μι-

ώρες ολόκληρες.

πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκ-

σφερθούν σαρακοστιανά, φασολάδα

κρούς και μεγάλους.

3. Η ύπαρξη πολλών Φανών είναι

δηλώσεις στο πάρκο «Στεφανιά» στον

και λαγάνα, ενώ θα υπάρχει και μουσι-

Ένα μοναδικό παραδοσιακό γλέντι με

το τρίο στοιχείο στη διαφορετικότητά

Τριλόφο με ώρα έναρξης 11.30. Στους

κό πρόγραμμα και πολύ κέφι.

πενήντα χορευτές- τραγουδιστές με

του. Δεν ανάβεται μία μεγάλη φωτιά

παραβρισκόμενους θα προσφερθούν

Στην διοργάνωση των εκδηλώσεων

τοπικές ενδυμασίες που τραγουδούν

στην πλατεία όπως συμβαίνει αλ-

σαρακοστιανά, φασολάδα και κρασί,

συμμετέχουν: Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και η

και χορεύουν με τα περίφημα σκω-

λού. Στην Κοζάνη υπάρχουν πολλές

με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχή-

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού.

πτικά αποκριάτικα Κοζανίτικα τραγού-

εστίες στα σταυροδρόμια κάθε γειτο-

στρας.

δια.

νιάς. Επιτρέπεται έτσι στον επισκέπτη

Στην

εκδηλώσε-

ΚΟΎΛΟΥΜΑ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΉ

Μουσική θα παίξουν τα «Χάλκινα της

η μετάβαση από Φανό σε Φανό που

ων συμμετέχουν: Ο δήμος Θέρμης, η

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουα-

Κοζάνης», ενώ στο χορευτικό μέρος

ρίχνεται συνεχώς σε ένα καινούργιο

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Δημοτική Κοινότητα

ρίου και ώρα 11.00 στην πλατεία της

θα συμμετέχουν τα τμήματα παραδο-

ξεφάντωμα.

Τριλόφου και τοπικοί φορείς.

Σουρωτής θα πραγματοποιηθούν τα

διοργάνωση

των

σιακών χορών, του Πολιτιστικού Συλ-

παραδοσιακά κούλουμα. Στους παρα-

λόγου Τριλόφου και του Χορευτικού

ΚΑΡΝΑΒΆΛΙ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΆ
Το καρναβάλι των Βασιλικών είναι

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌΣ ΓΆΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΆ

βρισκόμενους θα προσφερθούν σαρα-

Ομίλου Τριλόφου «Ζουμπάτ».
Στην διοργάνωση της εκδήλωσης

ένας θεσμός με παράδοση αρκετών

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου και

θα υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα

συμμετέχουν: η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Δη-

χρόνων. Οι εορταστικές εκδηλώσεις

ώρα 12.00 ο Πολιτιστικός Σύλλογος

και πολύ κέφι.

μοτική

το

ξεκινούν με μασκέ πάρτι για μικρούς

Περιστεράς θα αναβιώσει το έθιμο του

Στην διοργάνωση των εκδηλώσεων

Σχολειό της Φύσης, η Πολιτική Προ-

και μεγάλους και κορυφώνονται την

παραδοσιακού γάμου στην πλατεία

συμμετέχουν: Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Τοπι-

στασία Μικρας, το δένδρο ζωής, οι

Καθαρά Δευτέρα με τον παραδοσιακό

του χωριού.

κή Κοινότητα Σουρωτής και ο Πολιτι-

αθλητικοί σύλλογοι – Ατρόμητος –

γάμο, την μεγάλη παρέλαση αρμάτων

Κοινότητα

Πλαγιαρίου,

κοστιανά, φασολάδα και λαγάνα, ενώ

στικός Σύλλογος Σουρωτής «Η Πηγή».
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ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Τρεις φιλαρμονικές ορχήστρες

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων
του πρώτου εξαμήνου 2018

Τ

ρεις φιλαρμονικές ορχήστρες νέων διαθέτει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) του δήμου Θέρμης. Πρόκειται για
τις φιλαρμονικές ορχήστρες Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών, οι
οποίες παρέχουν δωρεάν φοίτηση και παροχή μουσικού οργάνου στους νέους και τις νέες που συμμετέχουν. Τα τμήματα πλαισιώνουν με την παρουσία τους πολιτιστικές καθώς και επετειακές
εκδηλώσεις του δήμου Θέρμης.
Η φιλαρμονική ορχήστρα νέων Θέρμης ιδρύθηκε πριν από
18 χρόνια, το 2000 και είναι τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Στόχο έχει να διευρύνει τους πολιτιστικούς ορίζοντες της νεολαίας και να είναι πηγή δημιουργικότητας
και έκφρασης, όλων των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να
προσφέρουν στα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής.
Στην ορχήστρα λειτουργούν τμήματα πνευστών και κρουστών
οργάνων καθώς και τμήμα μουσικής εκμάθησης. Το δυναμικό
της είναι 40 μουσικοί, ενώ την ορχήστρα διευθύνει ο Μιλτιάδης
Πολυχρονίδης.
Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να πλαισιώνει με την παρουσία του τις πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις του δήμου.
Καθώς και να λαμβάνει μέρος σε πανελλήνια φεστιβάλ καθώς
και σε αντίστοιχες συναντήσεις στο εξωτερικό. Το ρεπερτόριό της
είναι πλούσιο και αποτελείται από έργα κλασικά και σύγχρονα
Ελλήνων και ξένων συνθετών.
Η ορχήστρα εμφανίζεται σε επετειακές και θρησκευτικές εορτές.
Αλλά και σε μουσικές συναντήσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπως το διεθνές φεστιβάλ νεανικών ορχηστρών του δήμου
Δέλτα Θεσσαλονίκης, ενώ στο παρελθόν εμφανίστηκε στη συνάντηση φιλαρμονικών ορχηστρών της Λευκάδας.

Ο

Η φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Θέρμης

Η φιλαρμονική ορχήστρα νέων Βασιλικών εντάσσεται στο
Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Η ορχήστρα
ιδρύθηκε το 2007 και σήμερα είναι δεκαοκταμελής (18ης) υπό
την διεύθυνση της Κατερίνας Μουμτζέλη.
Το μουσικό σύνολο πλαισιώνει με την παρουσία του τις πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών (περιφορές εικόνων, περιφορά επιταφίου, παρελάσεις,
συναυλίες).
Τέλος, η φιλαρμονική ορχήστρα νέων Νέων Μίκρας, η
οποία σήμερα εντάσσεται στη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και έχει έδρα το Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου είναι η παλιότερη από τρεις. Ιδρύθηκε το 1984 από την πρώην κοινότητα Τριλόφου, επί προεδρίας
Ανδρέα Μποζίνη και το σύλλογο γυναικών Τριλόφου με πρόε-

δρο την Σούλα Ίτσιου.
Το μουσικό σύνολο διαθέτει σήμερα φυτώριο στο οποίο συμμετέχουν 25 άτομα και τμήμα εμφανίσεων που αποτελείται από 25
άτομα, υπό τη διεύθυνση των μαέστρων Κατερίνας Αλμαλή και
Στέλλας Σαράφη.
Η φιλαρμονική πλαισιώνει με την παρουσία του τις πολιτιστικές
και μουσικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας (περιφορές εικόνων, περιφορά επιταφίου, παρελάσεις, συναυλίες),
ενώ έχει εμφανιστεί στο διεθνές φεστιβάλ νεανικών ορχηστρών
του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, σε συναυλίες στους Αμπελόκηπους, τη Μενεμένη και τον Κορινό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Πάνο Δημητρίου

Ε

κδήλωση τιμής και μνήμης για τον
Πάνο Δημητρίου, που συνοδεύεται
από μία έκθεση με ντοκουμέντα και φωτογραφίες από τη ζωή του, διοργάνωσε
ο δήμος Θέρμης, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Θέρμης.
Ο Δημητρίου, της αντίστασης, του κομμουνιστικού κινήματος και της ανανεωτικής
αριστεράς στην Ελλάδα. Η εξέχουσα αυτή
πολιτική προσωπικότητα, που έφυγε από
τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 100 ετών, ήταν δημότης και κάτοικος
του δήμου Θέρμης.
Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, ο δήμος,
η οικογένεια και φίλοι του διοργάνωσαν
εκδήλωση με τίτλο «Πάνος Δημητρίου:
ο αγωνιστής, ο άνθρωπος, ο συμπολίτης
μας».
Με συντονιστή το δημοσιογράφο Παύλο

Νεράντζη, άνθρωποι που έζησαν, γνώρισαν, συνεργάστηκαν και κουβέντιασαν με
τον Πάνο Δημητρίου, όπως ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αν.
υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, ο Βαγγέλης Ζορκάδης, η Σοφία
Καραγιαννοπούλου και ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης (το χαιρετισμό του διάβασε
ο Γιώργος Μπακιρτζής), έδωσαν το προσωπικό τους στίγμα για τη σπουδαία αυτή
προσωπικότητα. Ειδικότερα ο δήμαρχος
Θέρμης στην παρέμβασή του ανακοίνωσε
ότι ο δήμος έχει κινήσει τη διαδικασία για
την ονοματοδοσία της οδού στην οποία ο
Δημητρίου πραγματοποιούσε καθημερινά
τον περίπατο του σε οδό «Πάνου Δημητρίου». Ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος υπογράμμισε, ότι «όσο και αν ο Δημητρίου
ήταν διεθνιστής, ήταν πιο πατριώτης, από

Από αριστερά ο Π. Νεράντζης
και ο Θ. Παπαδόπουλος

πολλούς που λένε ότι ήταν πατριώτες»,
ενώ η Σοφία Καραγιαννοπούλου σημεί-

Ο Πάνος Δημητρίου

κουμέντα και αντικείμενα από τη ζωή του.
Η έκθεση που θα παραμείνει στη Δημοτική

ωσε ότι «ο Πάνος έβαλε το συναίσθημα

Βιβλιοθήκη - Πινακοθήκη της Θέρμης για

στην πολιτική».

δύο εβδομάδες, θα δέχεται και οργανωμέ-

Στο βίντεο που προβλήθηκε ο Πάνος Δη-

νες επισκέψεις κατόπιν συνεννόησης (τηλ.

μητρίου μίλησε για τη ζωή του. Παράλλη-

2310463423, εσωτ. 106).

λα, από την 1η έως τις 16 Φεβρουαρίου,

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη δι-

13:00 με 20:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρα-

οργανώνεται έκθεση με φωτογραφίες, ντο-

σκευή από τις 08:00 με 20:00.

προγραμματισμός των εκδηλώσεων
του πρώτου εξαμήνου του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης (Φεβρουάριος- Ιούνιος 2018) περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος
συναυλιών και θεματικών ενοτήτων. Διακρίνεται από την ποικιλία, από συμπράξεις
και βέβαια όπως πάντοτε από υψηλή ποιότητα.
Παραμένει πολυεπίπεδος και αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αισθητικών κατευθύνσεων, ενώ διατηρεί και εξελίσσει περαιτέρω
τις συνεργασίες.
Διατηρούνται οι θεματικές ενότητες προηγούμενων ετών: σπουδαστικές συναυλίες,
μουσικές Τετάρτες, συναυλίες συνόλων
ορχήστρας, βραδιές λυρικού τραγουδιού,
συναυλίες προσκεκλημένων ξένων καλλιτεχνών, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το σύνολο λαϊκής μουσικής.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες δραστηριότητες της επόμενης περιόδου, συμπεριλαμβάνονται οι συναυλίες των διάσημων Ιταλών μουσικών Allesandro Gazato, Dario
Doronzo, Pietro Gallo και Leonardo Zunica
τους οποίους θα έχουμε την χαρά και τιμή
να απολαύσουμε τον Ιούνιο σε ένα αφιέρωμα που τιτλοφορείται Mediterranean
Balkans, ενώ σημαντικές παραγωγές του
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης από τις ορχήστρες και τα μουσικά σύνολα θα δώσουν
στιγμές ανάτασης στο μουσικόφιλο κοινό.
Όλες οι συναυλίες θα έχουν ώρα έναρξης
20.30 και θα είναι με ελεύθερη είσοδο για
το κοινό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του Δημοτικού
Ωδείου Θέρμης έχει ως εξής:
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ
Θέατρο Τετάρτη 10/1, 17/1 και 24/1:
Σπουδαστική και πρόβες πτυχίων
29-30/1 Πρόβες πτυχίων.
Θέατρο Τετάρτη 31/1: Απολυτήριες εξετάσεις.
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ
Τετάρτη 14/2: Αφιέρωμα στον Άγιο Βαλεντίνο, από το Τμήμα Μονωδίας, Μελοδραματικής, υπεύθυνη διδάσκουσα, Θάλεια
Μαυρίδου.

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου οι Allesandro Gazato, Dario Doronzo και Pietro Gallo θα εμφανιστούν στο
αφιέρωμα –διπλό ρεσιτάλ για βιολί, τρομπέτα και πιάνο.

Το Σάββατο 2 Ιουνίου το ρεσιτάλ του Ιταλού πιανίστα Leonardo Zunica.

Τετάρτη 21/2 και 28/2: Σπουδαστική συ-

στών, υπεύθυνη διδάσκουσα, Δωροθέα

ναυλία τμημάτων ωδείου.

Λιανά.
Τετάρτη

25/4:

Ορχήστρα

σαξοφώνων

ΜΆΡΤΙΟΣ

KuKluxSax, αφιέρωμα στον Γιώργο Κα-

Τετάρτη 7/3 και 14/3: Σπουδαστική συναυ-

τσαρό, καλλιτεχνική διεύθυνση Θεόφιλος

λία τμημάτων ωδείου.

Σωτηριάδης.

Τετάρτη 28/3: Βραδιά λυρικού τραγουδιού, από το Τμήμα Μονωδίας ΔΩΘ,

ΜΆΙΟΣ

υπεύθυνη διδάσκουσα, Θάλεια Μαυρί-

Τετάρτη 2/5: Συναυλία λαϊκής ορχήστρας,

δου.

καλλιτεχνική διεύθυνση Συνόλου, Παύλος
Παπαδόπουλος.

ΑΠΡΊΛΙΟΣ

Σάββατο 5/5: Συναυλία της τάξης κιθάρας

Τετάρτη 4 /4: Συναυλία τμήματος κρου-

του διδάσκοντα Φώτη Μπαξέ.
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Τετάρτη 9/5: Συναυλία Ορχήστρας Con
Fuoco.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση Συνόλου Γιάννης
Πολυμενέρης
Κυριακή 13/5: Τμήματα παιδικών χορωδιών δήμου Θέρμης και Μεικτή Νεανική χορωδία του ΔΩΘ, καλλιτεχνική διεύθυνση
Χορωδιών, Ειρήνη Μαραντίδου.
Τετάρτη 16/5: Συναυλία μοντέρνας μουσικής του τμήματος του ΔΩΘ,
υπεύθυνος Ευάγγελος Αγγελόπουλος.
Τετάρτη 23/5: Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Δημήτρης Λεοντζάκος (κλαρινέτο) –
Εύη Κυριαζιδου (πιάνο).
Τετάρτη 30/5: Παράσταση για τους μικρούς
μας φίλους, Τμήμα Μουσικής Αγωγής του
ΔΩΘ, υπεύθυνη διδάσκουσα, Μαρία Γκόγκα.
ΙΟΎΝΙΟΣ
Κύκλος Θεματικής Ενότητας
Mediterranean Balkans
Παρασκευή 1/6: Τίτλος recital in two
sketches Allesandro Gazato- Dario
Doronzo –Pietro Gallo. Αφιέρωμα –διπλό
ρεσιτάλ για βιολί, τρομπέτα και πιάνο.
Α μέρος: Έργα για σόλο βιολί Ιταλών συνθετών music από τον Giuseppe Tartini
μέχρι τον Goffredo Petrassi. Β μέρος: Θα
παρουσιαστούν διασκευές σε ύφος τζαζ
για τρομπέτα και πιάνο βασισμένα σε θέματα από ιταλικές όπερες. Η θεματολογία
περιλαμβάνει την ιταλική δεξιοτεχνία μέσω
μιας βεντάλιας ειδών της κλασσικής, σύγχρονης και τζαζ μουσικής. Οι διάσημοι
μουσικοί έχουν παρουσιάσει πρόσφατα το
πρόγραμμα στο Garnegie Hall.
Σάββατο 2/6: Ρεσιτάλ του Ιταλού πιανίστα
Leonardo Zunica. Αφιέρωμα στον Claude
Debussy με αφορμή την επέτειο των 100
χρόνων από τον θάνατο του συνθέτη.
Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα
Preludes 1 book, Etudes (1ος τόμος,
Images 1ος και 2ος τόμος).
Τετάρτη 6/6: Συναυλία Τμήματος Μελοδραματικής ΔΩΘ, υπεύθυνη διδάσκουσα
Θάλεια Μαυρίδου.
Τετάρτη 13/6 και 20/6: Πρόβες εξετάσεων
Θέατρο 21-22-23 Πτυχία –Διπλώματα
-Απολυτήριες εξετάσεις.
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΕΚΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
η φετινή «λευκή νύχτα»

Τέσσερεις εορταστικές συναυλίες
Τ

έσσερεις εορταστικές συναυλίες διοργάνωσαν την
περίοδο των εορτών τμήματα της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. σε
συνεργασία με άλλους φορείς. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο δημοτικό θέατρο Θέρμης και απέσπασαν
το χειροκρότημα των θεατών. Ειδικότερα:

Ξ

επέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία την οποία σημείωσε φέτος η «λευκή νύχτα» στην αγορά της Θέρμης,
η οποία διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, από την
Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων του δήμου Θέρμης.
Η διοργάνωση, τρίτη κατά σειρά, προσέλκυσε εκατοντάδες καταναλωτές της περιοχής καθώς και επισκέπτες
από άλλους γειτονικούς δήμους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων
του δήμου Θέρμης, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση
στα εμπορικά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, καθώς επίσης στα παιδικά ρούχα και τα αξεσουάρ. Επίσης
αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε και στα καταστήματα
ψυχαγωγίας. Έχοντας την εμπειρία των δύο προηγούμενων χρόνων η φετινή διοργάνωση ήταν καλύτερα οργανωμένη και πιο «πλούσια» από κάθε άλλη φορά. Τους
εκατοντάδες επισκέπτες περίμεναν μεγάλες προσφορές
σε όλες τις επιχειρήσεις (εμπορικά, υπηρεσίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καφέ
μπαρ, ταβέρνες κ.λπ.). Σε όλες τις εμπορικές γειτονιές
από νωρίς το απόγευμα είχαν τοποθετηθεί τραπεζάκια με
κεράσματα για τους επισκέπτες – καταναλωτές, ενώ ξυλοπόδαροι και Αη Βασίληδες κινούνταν στους δρόμους
της αγοράς της Θέρμης, σκορπώντας κέφι σε μικρούς και
μεγάλους.
Την έναρξη των εκδηλώσεων έκανε πολυπληθής ομάδα του σχολείου της φύσης. Μουσικές μπάντες όπως
οι Μομόγεροι της Κατερίνης από το Σωματείο Παναγία
Σουμελά Θέρμης και η ομάδα Κρουστόφωνων διέσχισαν
όλες τις εμπορικές γειτονιές της Θέρμης. Το σύνολο της
ηλεκτρικής κιθάρας «Thermi –chords» του Δημοτικού
Ωδείου Θέρμης με καλλιτεχνικό διευθυντή τον καθηγητή

Η πίτα των
επαγγελματιών

Τ

Εμπόρων

Θέρμης

Το εορταστικό πρόγραμμα άνοιξε με την συναυλία
«Γιορτινά Τραγούδια ηχούν...» που διοργανώθηκε με
τη συμμέτοχη παιδικών χορωδιών. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν: η παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, η χορωδία του Ελληνικού Κολλέγιου, η
παιδική χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων,
καθώς και η πολυφωνική χορωδία «Θερμαιδες», σε
διεύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου και τη συνοδεία
στο πιάνο της Ελευθερία Μεταξά -Αρμοδώρου.
Εκατοντάδες επισκέπτες από το δήμο Θέρμης αλλά και από
γειτονικούς δήμους κατέκλυσαν την πλατεία Παραμάνα.

Στους επισκέπτες προσφέρονταν εδέσματα τα οποία,
μάλιστα, παράγονταν επιτόπου.

του τμήματος Βαγγέλη Αγγελόπουλο βρισκόταν στην κεντρική πλατεία (Παραμάνα) μαζί με την παιδική χορωδία
του 1ου δημοτικού σχολείου Νέας Ραιδεστού υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση του Κανάρη Κεραμάρη καθώς
επίσης και η ROCK BLUES μπάντα Lemonade on stage.
Στο Εμπορικό Κέντρο από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου πήραν θέση οι «Spira-minore’, ένα μοναδικό σύνολο εγχόρδων αποτελούμενο από 30 βιολιά, υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση της Δήμητρας Κατιώνη.
Όλες οι δράσεις μεταφέρονταν για περισσότερο από πέντε ώρες, από δρόμο σε δρόμο δημιουργώντας μία μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα σε όλους τους εμπορικούς χώρους της Θέρμης. Στο αμφιθέατρο της πλατείας
μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν στο λούνα παρκ.
Την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη επιτυχία της φετινής

διοργάνωσης εξέφρασαν οι έμποροι και επαγγελματίες
της πόλης. «Ήταν μια πολύ καλή βραδιά για την αγορά της Θέρμης. Ο κόσμος βγήκε, επωφελήθηκε από τις
μεγάλες εκπτώσεις, κάνοντας τις αγορές του. Οι έμποροι
φρόντισαν να προσφέρουν πολύ ελκυστικές τιμές για να
ευχαριστήσουν όλους όσοι τους τίμησαν φέτος δείχνοντας περισσότερο από κάθε άλλη φορά την εμπιστοσύνη
και την προτίμησή τους. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία
της τρίτης «Λευκής Νύχτας», έπαιξαν και οι παράλληλες
δράσεις της ΔΕΠΠΑΘ, που με τις τόσες μουσικές τους,
βοήθησαν ψυχολογικά τον κόσμο να βγει έξω, να κυκλοφορήσει να περάσει όμορφα και να δει την αγορά,
κάτι που η καθημερινότητα δεν του επιτρέπει», σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων
του δήμου Θέρμης Στάθης Πιστέλας.

πίτα έκοψε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος, ο οποίος ανακοινώσε στα
μέλη τα μέτρα που προωθεί η διοίκηση του
δήμου για τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

ην
πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα
τους έκοψαν τα μέλη της Ένωσης

Επαγγελματιών

«ΓΙΟΡΤΙΝΆ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΗΧΟΎΝ...»

Ειδικότερα

ανακοίνωσε

επαγγελματική

εκπτώσεις

κατανάλωση

νερού,

στην
την

σε

εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης

εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην

στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους της

αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου. Την

Θέρμης.

Το μήνυμα του δημάρχου
Θ. Παπαδόπουλου για το νέο έτος

Α

γαπητοί συμπολίτες,
Αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες, επώδυνες αλλαγές και
οικονομικές δυσχέρειες. Μια χρονιά που
δυσκόλεψε όλους τους Έλληνες. Στην
αυγή του 2018 θα πρέπει να αναζητήσουμε την προσδοκία και τη θετική σκέψη σαν αντίδραση σε ό,τι μας πίεσε. Θα
πρέπει να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις
μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Να
ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας και
να αντιστρέψουμε ό,τι αρνητικό έχουμε
γύρω μας, κάνοντάς το θετικό.
Ο δήμος Θέρμης με το δυναμικό του,
αιρετούς και εργαζόμενους, είναι αποφασισμένος να πρωτοστατήσει σ’ αυτή

την προσπάθεια. Αντλώντας δύναμη από
τη θετική σκέψη που συνοδεύει τις Άγιες
αυτές Ημέρες αλλά και από την εμπειρία
που διαθέτουμε, θα συνεχίσουμε την
καλή προσπάθεια, ώστε το 2018 να είναι μια χρονιά δημιουργίας και ελπίδας,
μια χρονιά που θα πάει τον τόπο μας πιο
μπροστά.
Ο δήμαρχος – το δημοτικό συμβούλιο –
τα συμβούλια των Κοινοτήτων μας και οι
εργαζόμενοι στο δήμο Θέρμης, σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία – με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία – με
αλληλεγγύη μεταξύ μας – με ελπίδα και
δύναμη για προκοπή. Ευτυχισμένο και
δημιουργικό το 2018.

«ΈΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΌ... ΜΠΈΡΔΕΜΑ»
Ακολούθησε η γιορτινή σύμπραξη με τίτλο «Ένα
Χριστουγεννιάτικο ...μπέρδεμα» που πραγματοποίησαν από κοινού οι ορχήστρες του Δημοτικού Ωδείου
Θέρμης Ku Klux Sax (ορχήστρα σαξοφώνων) και Con
Fuoco στο δημοτικό θέατρο Θέρμης.
Τα σαξόφωνα της Ku Klux Sax και η συμφωνιέτα Con
Fuoco συνεργάστηκαν για μια ακόμη φορά, σε μια
Χριστουγεννιάτικη συναυλία, παίζοντας η κάθε μια
χωριστά αλλά και από κοινού, γνωστές μελωδίες που
όλοι έχουμε συνδέσει με τη γιορτινή ατμόσφαιρα των
εορτών, σε ένα μελωδικό και δημιουργικό ...μπέρδεμα.
Καλλιτεχνικοί διευθυντές των συνόλων είναι ο Θεόφι-

λος Σωτηριάδης της Ku Klux Sax και ο
Γιάννης Πολυμενέρης της Con Fuoco.

ΣΥΝΑΥΛΊΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΣ
ΜΟΥΣΙΚΉΣ
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα διοργανώθηκε συναυλία βυζαντινής
μουσικής όπου συμμετείχαν: η χορωδία βυζαντινής μουσικής του Κέντρου
Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού «Αγ.
Αθανάσιος» με χοράρχη το Λεωνίδα
Βλαχόπουλο, η χορωδία βυζαντινής
μουσικής του ΚΑΠΗ Θέρμης και ο χορός των «Θεσσαλονικέων Υμνωδών».
Η χορωδία βυζαντινής μουσικής του
Κ.Π. Ν. Ραιδεστού ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Τα μέλη της είναι
Οι ορχήστρες του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης Ku Klux Sax και Con Fuoco
άνθρωποι που αγαπούν τη βυζαντινή στο δημοτικό θέατρο Θέρμης
μουσική, καθώς και την απόδοση βυζαντινών ύμνων. Χοράρχης είναι ο Λε«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΕΣ
ωνίδας Βλαχόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού
ΜΕΛΩΔΊΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ»
Α. Αθανασίου Ν. Ραιδεστού επί τριάντα χρόνια και
Το εορταστικό συναυλιακό πρόγραμμα ολοκληρώθημουσικοδιδάσκαλος.
κε με τη συναυλία «Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και
Ο χορός των «Θεσσαλονικέων Υμνωδών» ιδρύθηκε
τραγούδια». Στη συναυλία συμμετείχαν η φιλαρμονική
το Φεβρουάριο του 2007 από τον Ιωάννη Λιάκο. Κύορχήστρα δήμου Θέρμης και η ορχήστρα νέων Σίνδου
ριοι σκοποί του χορού είναι η έρευνα, η σπουδή και η
του δήμου Δέλτα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου
παρουσίαση των συνθέσεων των βυζαντινών και μεταΜίλτου Πολυχρονίδη. Ακολούθησε η παρουσίαση της
βυζαντινών μελουργών, η ψαλμώδηση ιερών ακολουμικτής χορωδίας του Π.Κ. Θέρμης, η μικτή χορωδία
του Κ.Π. Ταγαράδων, η μικτή χορωδία του Κ.Π. Ν.
θιών σε διάφορες λατρευτικές συνάξεις και η παρουΡαιδεστού, η μικτή χορωδία Μίκρας και η πολυφωνισίαση του μουσικού αυτού πλούτου στην Ελλάδα και
κή χορωδία «Θερμαϊδες, υπό τη συνοδεία στο πιάνο
στο εξωτερικό.
της Ελευθερία Μεταξά –Αρμοδώρου.

«Θερμαϊδες»: Μια νέα
χορωδία στο δήμο Θέρμης

Μ

ία νέα χορωδία με το όνομα «Θερμαϊδες» κάνει τα πρώτα της μου-

Οι γνώσεις φωνητικής και η ανάγνωση

σικά βήματα στην Ανατολική Θεσσαλο-

περτόριο της χορωδίας είναι ποικίλο

νίκη κάτω από την αιγίδα της Δημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ)
Μαέστρος και υπεύθυνη του νέου αυτού σχήματος η Ελευθερία Μεταξά, κάτοχος

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

7

παρτιτούρας είναι προαιρετικές. Το ρεελληνικό και διεθνές. Η νέα χορωδία
«Θερμαϊδες» στην ανατολική Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός και για αρχή
αριθμεί 20 μέλη.
Οι πρόβες πραγματοποιούνται 18.15

στη διεύθυνση χορωδίας και μαέστρος

με 19.45 κάθε Τετάρτη στο πολιτιστικό

6 χορωδιών στο δήμο Θέρμης.

της Θέρμης Καραολή και Δημητρίου με

Καλούνται να συμμετάσχουν νέοι με

Καπετάν Χάψα γωνία. (Tηλ γραμματείας

αγάπη στο χορωδιακό τραγούδι και με

2310463423). Στις πρόβες θα γίνονται

κάποια εμπειρία φωνητικού συνόλου.

και ακροάσεις.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΑΘ

Τι αλλάζει στις χρεώσεις της ΔΕΥΑΘ

Ρυθμίστηκαν οφειλές περίπου 4 εκατ. ευρώ

Σ

Π

οσόν περίπου 4 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσει στα ταμεία του δήμου Θέρμης καθώς και

1.292.213,77 ευρώ. Στις 24 δόσεις έχουν υπαχθεί

από εκείνους που δεν έχουν μπει σε καμία ρύθμιση,

148 οφειλέτες

ούτε στη τελευταία σύμφωνα με τα στοιχεία του τα-

ακριβέστατης μέτρησης και αυξημένης

σε αυτά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-

ρυθμίστηκε είναι 428.562,98 ευρώ. Στις 48 δόσεις

αντοχής σε καιρικές διακυμάνσεις.

χέτευσης Θέρμης ως αποτέλεσμα της δυνατότητας

έχουν υπαχθεί 19 οφειλέτες και το σύνολο των οφει-

λημένοι από τις νέες χρεώσεις είναι

ρύθμισης οφειλών των δημοτών προς τον δήμο και

λών που ρυθμίστηκε είναι 294.701,79 ευρώ. Στις

όσοι έχουν ενταχθεί στο επαγγελμα-

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

προς τη δημοτική επιχείρηση. Τη δυνατότητα να τα-

72 δόσεις έχουν υπαχθεί 20 οφειλέτες και το σύνο-

τικό τιμολόγιο, ενώ μικρή ελάφρυν-

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΥΑ

κτοποιήσουν παλαιότερες οφειλές τους αξιοποίησαν

λο των οφειλών που ρυθμίστηκε είναι 216.204,34

ση θα υπάρξει και για τα νοικοκυριά.

προβλέπεται η εγκατάσταση μετρη-

συνολικά 1.716 δημότες.

ευρώ.

Συγκεκριμένα, 237 δημότες προσήλθαν στο δήμο

Πέραν αυτών άλλοι 298 οφειλέτες επέλεξαν την

προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς το δημο-

εφάπαξ καταβολή των οφειλών τους, με το συνο-

τικό ταμείο, αξιοποιώντας τη ρύθμιση η οποία ίσχυε

λικό ποσό που καταβλήθηκε στο δημοτικό ταμείο

ως τις 30 Νοεμβρίου και παρείχε τη δυνατότητα κα-

να ανέρχεται στις 605.972,93 ευρώ. Έτσι, το ποσόν

χεται σε 1.058.638,74 ευρώ.

ταβολής των οφειλομένων ως και σε εκατό δόσεις.

που μπήκε και αναμένεται να εισρεύσει στο ταμείο

Έτσι, το συνολικό ποσόν το οποίο μπήκε ή πρό-

Αναλυτικότερα:

του δήμου το επόμενο διάστημα από ληξιπρόθεσμες

κειται να μπει το επόμενο διάστημα στα ταμεία του

Στις 100 δόσεις έχουν υπαχθεί 50 οφειλέτες και

οφειλές θα ανέλθει στα 2.837.655,81 ευρώ.

δήμου και της ΔΕΥΑΘ αναμένεται να ανέλθει στα

το σύνολο των οφειλών που ρυθμίστηκε είναι

Πάντως, το συνολικό ποσό οφειλής προς το Δήμο,

3.896.294,55 ευρώ.

ε εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής προχωρά η Δημοτι-

τάσταση των πεπαλαιωμένων υδρομετρητών με νέα σύγχρονης τεχνολογίας,

κή Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
του δήμου Θέρμης. Περισσότερο ωφε-

Παράλληλα μεγαλώνει το ποσοστό

τών παροχής ύδατος σε κάθε γεώ-

έκπτωσης για τις οικονομικά ασθενέ-

τρηση, αντλιοστάσιο και αγωγό που

στερες κοινωνικές ομάδες ενώ κανένα

τροφοδοτεί άμεσα ή έμμεσα οποια-

δημόσιο κτίριο δεν θα απαλλάσσεται

δήποτε δεξαμενή όπως και από την

στο εξής από τη χρέωση της κατανά-

έξοδο αυτών. Αυτό προβλέπεται να

λωσης νερού.

ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2018.

Το δ.σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης είχε ανέκαθεν ως θεμελιώδη αρχή ότι το νερό
είναι ένα κοινωνικό και περιβαλλοντι-

Μέτρα για τον περιορισμό της απώλειας εσόδων από την κατανάλωση νερού που σήμερα
δεν τιμολογείται λαμβάνει η ΔΕΥΑ Θέρμης.

κό αγαθό, που πρέπει να παραμείνει

χική της δέσμευση περί πρόσβασης

Πολύ μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις

σε δημόσια διαχείριση έτσι ώστε να

όλων των πολιτών σε καλής ποιότητας

στο επαγγελματικό τιμολόγιο καθώς

εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των

πόσιμο νερό.

εκεί δεν θα υπάρξει ενσωμάτωση του

πολιτών σε καλής ποιότητας πόσιμο

καταργούμενου ειδικού τέλους «80%»

Επίσης προγραμματίζεται ο διαχωρι-

και το σύνολο των οφειλών που

μείου, είναι 11.664.417,98 ευρώ

ΣΤΗ ΔΕΥΑΘ
Οι περισσότερες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
αφορούσαν λογαριασμούς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης. Συγκεκριμένα, τη δυνατότητα ρύθμισης αξιοποίησαν 1.181
δημότες και το ποσόν το οποίο διακανονίστηκε ανέρ-

σμός των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης, η εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου για τη συνεχή καταγραφή,
παρακολούθηση και διαχείριση όλων

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης

Μ

ε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, την
απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του δήμου, καθώς και την κατασκευή έργων για
την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΔΕΥΑ Θέρμης, πραγματοποίησε σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 2017.
Συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης αποκατέστησαν
συνολικά 56 βλάβες ύδρευσης, προχώρησαν σε 153
αντικαταστάσεις υδρομέτρων και σε 14 νέες συνδέσεις.
Παράλληλα, καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι στις δεξαμενές και στα αντλιοστάσια καθώς και έλεγχος ακαθάρτων του αντλιοστασίου του Νέου Ρυσίου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, συνεργεία της ΔΕΥΑ Θέρμης προέβησαν σε ασφαλτοστρώσεις και εκτεταμένες
αποκαταστάσεις πλακών στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης λόγω βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης. Στην Δημοτική
Κοινότητα Ταγαράδων, πραγματοποιήθηκε επέκταση
δικτύου σε μήκος 100 μέτρων, αγωγού Φ63, ενώ στη
Θέρμη κατασκευάστηκε νέο δίκτυο αγωγού Φ63, μήκους 60 μέτρων.
Καθημερινές ήταν εξάλλου οι εργασίες της ΔΕΥΑΘ στα
Βασιλικά, τη Μίκρα και την Καρδία. Αναλυτικά στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών έγινε αποκατάσταση σε
συνολικά 38 βλάβες του δικτύου ύδρευσης και 9 αντικαταστάσεις υδρομέτρων. Επίσης, καθημερινά γινόταν

έλεγχος των δεξαμενών και εμπλουτισμός με χλώριο
όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ πραγματοποιήθηκαν
και αποκαταστάσεις πλακών λόγω βλαβών στο δίκτυο
ύδρευσης.
Στη Μίκρα τέλος, αποκαταστάθηκαν συνολικά 24 βλάβες ύδρευσης και 13 αντικαταστάσεις υδρομέτρων.
Πραγματοποιήθηκε επίσης και στη Δημοτική Ενότητα
Μίκρας επέκταση του δικτύου, συνολικού μήκους 200
μέτρων, αγωγού Φ63.
Στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίας, τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης προχώρησαν στην αποκατάσταση
πλακών οι οποίες είχαν καταστραφεί κατά την αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου ύδρευσης.

νερό. Η στρατηγική αυτή θέση ανάγε-

ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

στην τιμή του κυβικού. Για παράδειγ-

των μετρήσεων και αναφορών, την το-

ται σε συγκεκριμένα μέτρα τόσο μέσα

Βασικό εργαλείο στον εξορθολογισμό

μα, μια επαγγελματική κατανάλωση

ποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις

από τη διαμόρφωση μιας τιμολογιακής

των χρεώσεων αποτέλεσε το ειδικό

της τάξης των 135 κυβικών μέτρων

δημόσιες, δημοτικές και κοινωφελείς

πολιτικής που εξισορροπεί στο μέτρο

τέλος που υπολογιζόταν σε ποσοστό

χρεώνεται μέχρι σήμερα ως εξής: 70

χρήσεις, καθώς και την (πιλοτική) με-

του δυνατού την ισοτιμία των πολιτών

80% επί της αξίας του νερού που κα-

κυβικά Χ 0,60 = 42,00 ευρώ συν 65

ταφορά των υδρομετρητών εκτός των

με την βιωσιμότητα της δημοτικής επι-

ταναλώθηκε. Η νέα τιμολογιακή πολι-

κυβικά Χ 0,80 = 52,00 ευρώ, σύνολο

ιδιοκτησιών.

χείρησης όσο και με έργα που συμ-

τική αφενός καταργεί το ειδικό τέλος

94 ευρώ + (13% ΦΠΑ, δηλαδή 12,22

Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μηδενικές

βάλλουν αφενός στην ισόρροπη ανά-

80%, αφετέρου αναπροσαρμόζει την

ευρώ), τελική χρέωση 106,22 ευρώ.

μετρήσεις που ετήσια ανέρχονται στις

πτυξη όλων των οικισμών του δήμου,

τιμή ανά κυβικό έτσι ώστε η συνολι-

Σε αυτό προστίθεται και το ειδικό τέ-

10.429 και αντιστοιχούν σε

αφετέρου στην εξοικονόμηση και την

κή τιμή ανά κυβικό να ισούται με το

λος 80%, δηλαδή άλλα 75,20 ευρώ,

υδρομετρητές δηλαδή έναν ποσοστό

αειφορία του σημαντικού αυτού φυσι-

άθροισμα της υφιστάμενης τιμής πλέ-

συν 24% ΦΠΑ, δηλαδή 17,30, σύνο-

13% επί του συνόλου που είναι ανα-

κού πόρου. Από τη μελέτη των οικο-

ον 80% προκειμένου να μην υπάρξει

λο 92,50 ευρώ. Άρα η συνολική χρέ-

κόλουθο με το περίπου 5% των ακα-

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΔΉΜΟΥ ΘΈΡΜΗΣ

Δράσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων

3.476

νομικών στοιχείων των ισολογισμών

καμία επιβάρυνση στον καταναλωτή.

ωση για τα 135 κ.μ. ανέρχεται σήμερα

τοίκητων ακινήτων στο δήμο Θέρμης.

της ΔΕΥΑ Θέρμης για την τελευταία δι-

Συγχρόνως ενοποιεί την ελάχιστη χρέ-

στα 198,72 ευρώ. Πλέον, με τη νέα

Για να αντιμετωπιστεί και αυτό το φαι-

ετία προκύπτει ότι η επιχείρηση κατα-

ωση κατανάλωσης ύδρευσης και το

τιμολογιακή πολιτική η χρέωση θα εί-

νόμενο αποφασίστηκε να ληφθούν

γράφει ζημία η οποία κατά μέσο όρο

τέλος συντήρησης δικτύου σε ενιαίο

ναι 106,22 ευρώ, συν 8 ευρώ το πάγιο

αυστηρά μέτρα ώστε να αποφεύγονται

Μ

σωπικού, που ανήκει στον ευαίσθητο τομέα της Κα-

ε στόχο την πρόληψη των κινδύνων και την εξασφάλιση της ασφάλειας του υπαλληλικού προ-

ενημερωτικό έντυπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιει-

τα εμπλεκόμενα μέρη για την υγεία και την ασφάλειά

νής και Ασφάλειας της Εργασίας σε όλο το ανθρώπινο

τους. Στο σχετικό έντυπο παρέχονται πρακτικές συμ-

δυναμικό της υπηρεσίας.

βουλές για την προστασία της υγείας και της ασφά-

διαμορφώνεται στο ύψος των 320.000

τέλος

ονομαζόμενο σταθερό τέλος,

συντήρησης (μείωση κατά 42%). Πα-

οι κλοπές νερού με υδραυλικές εγκα-

ευρώ. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε δι-

αξίας 8 ευρώ. Οι αλλαγές αυτές θα

ράλληλα, αυξάνεται από 50% σε 60%

ταστάσεις παράκαμψης και θα αντι-

θαριότητας, καθώς και την εξάλειψη των συντελεστών

Σημειώνεται ότι στην υπηρεσία Καθαριότητας του δή-

λειάς τους.

κατασταθούν οι προβληματικοί και

κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, μέσα από τη

μου μας, απασχολούνται 45 εργαζόμενοι στον τομέα

Παράλληλα με το έντυπο που αποτελεί έκδοση του

τιμολόγια που αφορούν οικονομικά

μη-προσβάσιμοι υδρομετρητές. Όλα

σωστή πληροφόρησή τους, ο δήμος Θέρμης ξεκίνησε

της αποκομιδής των απορριμμάτων, που έρχονται σε

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Ερ-

νέο κύκλο ενημερωτικών δράσεων, με αποκλειστική

επαφή με τόνους σκουπιδιών, που εγκυμονούν κιν-

γασίας και φέρει τον τίτλο «Μαζεύω τα σκουπίδια με

επιδίωξη

την πρόληψη των ατυχημάτων, τη σωστή

δύνους μέσω τυχόν μολυσμένων απορριμμάτων και

ασφάλεια», οι εργαζόμενοι στον τομέα της Καθαριό-

αφορά μεταξύ αντλούμενου και τιμολογούμενου ύδατος, ύψους 1.019.000

επιφέρουν στους οικιακούς καταναλωτές μείωση του λογαριασμού κατά 4%

το ποσοστό έκπτωσης στα κοινωνικά

κυβικών μέτρων με αντίστοιχη απώ-

ως 5% λόγω της μείωσης του συνολι-

ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες.

αυτά, μαζί με μέτρα για τη μείωση της

λεια εσόδων της τάξης

κού πληρωτέου φόρου προστιθέμενης

Απεναντίας δεν θα υπάρξουν αλλα-

καταναλισκόμενης ενέργειας

αξίας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΦΠΑ

γές στην τιμολόγηση της αποχέτευ-

τος με αυτοματισμούς και αντικαταστά-

οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την

της μεταφοράς βαρών. Η δημοτική αρχή, αντιλαμβα-

τητας του δήμου μας, παραλαμβάνουν από την αρ-

νόμενη το σημαντικό και εξαιρετικά δύσκολο έργο

μόδια υπηρεσία και ένα επιπλέον έντυπο με χρήσι-

των 400.000

ευρώ.

ρεύμα-

Έχοντας όλα αυτά υπόψη η ΔΕΥΑ Θέρ-

για την κατανάλωση ύδατος είναι 13%

σης. Οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν

σεις των μεγάλων αντλητικών συγκρο-

παρουσίαση των ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλε-

μης προχωρά σε αναγκαίες προσαρ-

ενώ για το ειδικό τέλος «80%» είναι

ως έχουν, εκτός από το τέλος αλλαγής

τημάτων, με εγκατάσταση inverter και

ση της εργασίας τους. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του

που προσφέρουν, το οποίο μάλιστα μπορεί και να

μες πληροφορίες για τις θερμοκρασίες που μπορεί να

μογές της τιμολογιακής της πολιτικής

24%. Τη διαφορά αυτή των 11 ποσο-

υδρομετρητών διατομής 1/2’ το οποίο

φωτοβολταϊκών μονάδων στα αντλιο-

δήμου, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προληπτικής

τους εκθέσει σε συγκεκριμένες πηγές κινδύνου, απο-

επηρεάσουν τις εργασιακές επιδόσεις και την ίδια την

αλλά και σε τεχνικές παρεμβάσεις

στιαίων την επωφελείται πλέον ο κα-

από 23 ευρώ αυξάνεται στα 35 ευρώ

στάσια θα βοηθήσει στη μείωση του

δράσης για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομέ-

φάσισε να προχωρήσει στην προληπτική αυτή δράση,

υγεία τους, καθώς επίσης και απαραίτητες πληροφορί-

κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

νων, διανέμει την εβδομάδα που διανύουμε, σχετικό

ενημερώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα

ες παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.

ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την αρ-

ταναλωτής.

προκειμένου να γίνει σταδιακή αντικα-
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ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ

Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση
των ζημιών στο Κάτω Σχολάρι

Κινητοποίηση για το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών

Σ

την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες σημειώθηκαν από τις κατολισθήσεις, λόγω της έντονης

Π

αρεμβάσεις προς πάσα κατεύθυνση, προς την κυβέρνηση και προς το Κοινοβούλιο προκειμένου να

πει να παραμείνει και να συνεχίσει τη λειτουργία του το

Καλλικράτειας, Λακκώματος, Νέας Ηράκλειας, Αγίου

Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών.

Παύλου, Ροδόκηπου, Σωζόπολης, Νέων Συλλάτων,

συνεχιστεί η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Βασι-

Ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται μετα-

λικών επιχειρεί η διοίκηση του δήμου Θέρμης, σε υλο-

Νέας Γωνιάς, Κρήνης, Πετραλώνων και Ελαιοχωρίων του

ξύ άλλων, η μεγάλη επιβάρυνση των δημοτών σε περί-

ποίηση σχετικής ομόφωνης απόφασης την οποία έλαβε

δήμου Προποντίδας.

πτωση κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου, καθώς τα

Το αίτημα τροπολογίας – προσθήκης στο σχέδιο νόμου

γεωγραφικά του όρια εκτείνονται από ολόκληρη σχεδόν

κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή κ. Καράο-

την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης έως και τη δυ-

γλου και το συνυπέγραψαν και οι βουλευτές: Σάββας

το δημοτικό συμβούλιο στις 10 Ιανουαρίου. Οι ενέργειες
του δήμου εστιάζονται στα ακόλουθα:

βροχόπτωσης στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, τον

Α. Στις παρεμβάσεις σε επίπεδο Βουλής για τη συνέχιση

χειμώνα του 2015 προχωρά ο δήμος Θέρμης. Έπειτα

της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών ώστε

από προσπάθειες πολλών μηνών η διοίκηση του δή-

να κατατεθεί τροπολογία στο σχέδιο Νόμου «Σύσταση

μου εξασφάλισε το αναγκαίο κονδύλι από το υπουρ-

του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» για τη διατή-

γείο Υποδομών, για την υλοποίηση όλων των απαραί-

ρησή του.

τητων έργων. Παράλληλα, με απόφασή του την οποία

Β. Στη χρήση κάθε μέσου ανάδειξης του ζητήματος προ-

υπέγραψε στις 25 Ιανουαρίου ο περιφερειάρχης Κε-

κειμένου να γνωστοποιηθεί η πρόθεση της Διοίκησης για

ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κήρυξε

το κλείσιμο του Υποθηκοφυλακείου και να αναδειχθούν
τα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργησή

εκ νέου την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

του.

πολιτικής προστασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η

Γ. Στη συμμετοχή και στήριξη του δημοτικού συμβουλίου

διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

τική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και
στην αρμοδιότητά του εντάσσονται οι κτηματικές περιοχές
Επανομής και Μεσημερίου του δήμου Θερμαϊκού, οι κτηματικές περιοχές Νέου Ρυσί-

μειώνεται ότι «η εν λόγω κήρυξη της περιοχής του

Καρδίας Άνω και Κάτω Σχολαρίου, Βασιλικών, Λακκιάς,

Αγίας

Παρασκευής,

Περιστεράς, Σουρωτής, Αγίου Αντωνίου, Λιβαδίου και
Μονοπήγαδου του δήμου

νώσει το τοπικό συμβούλιο μαζί με τους τοπικούς φορείς.

Θέρμης από την ΠεριφερειΕπίσης, στην αρμοδιότητα

Παρέμβαση στο θέμα έγινα και από έξι βουλευτές της

του

Υποθηκοφυλακείου

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι

Βασιλικών, εντάσσονται και

Κάτω Σχολαρίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

συγκεκριμένοι βουλευτές κατέθεσαν αίτημα τροπολογίας

περιοχές της Περιφερειακής

αφορά σε αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας για την

και προσθήκης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περι-

Ενότητας Χαλκιδικής όπως:

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, την άρση του

βάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανι-

Γαλάτιστας,

σμού Εθνικού Κτηματολογίου», σύμφωνα με της οποία

Σανών και Γαλαρινού του

τονίζονται οι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέ-

δήμου Πολυγύρου, Νέας

κινδύνου, τη διαχείριση των συνεπειών των παραπά-

χαρακτήρα έργων αποκατάστασης των καταστροφών
σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές». Στην απόφαση τονίζεται ακόμη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης
ισχύει για διάστημα έξι μηνών, έως 23 Ιουλίου 2018.

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Παράλληλα, σε απόφαση την οποία είχε υπογράψει
στις 30 Νοεμβρίου 2017 ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης προβλέπεται χρηματοδότηση προς το
δήμο Θέρμης ποσού 1.370.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α για την υλοποίηση
του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Θέρμης και αποκατάσταση πρανούς ρέματος στην
τοπική κοινότητα Κάτω Σχολαρίου, που προκλήθηκαν
από τις βροχοπτώσεις του 2015».

βουλευτής Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιωνάς.

ου, Ταγαράδων, Τριλόφου,

στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις που έχει ανακοι-

ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συγκεκριμένα, στην απόφαση του κ. Τζιτζικώστα ση-

ποίηση των απολύτως απαραιτήτων και επείγοντος

και Αριστείδης Φωκάς από τη Β’ Θεσσαλονίκης και ο

ακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

νω φαινομένων στην πληγείσα περιοχή και την υλο-

Αναστασιάδης, Γιώργος Αρβανιτίδη, Κατερίνα Μάρκου

Δουμπιών,
Αντίθετοι δημοτική αρχή και φορείς της Θέρμης στην κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών.

Εικόνα από την καταστροφή στο Κάτω Σχολάρι όπου το έδαφος υποχώρησε κατά περίπου τριάμισι μέτρα
αποκόπτοντας στα δύο την αυλή μιας κατοικίας.

μιών καθυστέρησε υπερβολικά ωστόσο θέλω να ευ-

θεση του έργου.

χαριστήσω των υπουργό κ. Σπίρτζη καθώς και τον

Υπενθυμίζεται ότι από τις καταστροφικές βροχοπτώ-

περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα γιατί ικανοποίησαν ένα

σεις του 2015 στο Κάτω Σχολάρι είχαν σημειωθεί κα-

δίκαιο αίτημα του δήμου». Παράλληλα, ο κ. Παπα-

τολισθήσεις σε σημεία ακόμη και μέσα στον οικισμό.

δόπουλος προσέθεσε ότι «πλέον ο δήμος θα τρέξει

Διάκριση για το πρόγραμμα «στρατηγικός σχεδιασμός» του δήμου

Ο

δήμος Θέρμης και το στρατηγικό σχέδιο 20152019 που εκπόνησε, αξιολογήθηκε και κρίθηκε

ποίησης της δράσης, που παρακολούθησαν στελέχη

Στις 9 Ιανουαρίου οι συμμετέχοντες εντρύφησαν σε

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και

μεθόδους βελτίωσης της συμμετοχής των ενδια-

μαζί με τα αντίστοιχα άλλων τεσσάρων Ελληνικών

Χαρακτηριστικότερη ήταν η περίπτωση ενός συγκεκρι-

Οργάνωσης του δήμου μας.

φερόμενων μερών (stakeholders) στον στρατηγικό

δήμων για να συνδράμουν με την εμπειρία τους και

Αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέρθηκαν, ήταν η

σχεδιασμό, ενώ στις 10 Ιανουαρίου μελέτησαν την

με ταχύτατους ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης για τα

μένου οικοπέδου όπου το έδαφος υποχώρησε κατά

την γνώση τους στην ανταλλαγή ιδεών με άλλους

επιλογή πέντε δήμων από όλη την Ελλάδα, η Θέρ-

αποτελεσματική ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης,

οποία έχουμε ήδη προετοιμαστεί».

περίπου τριάμισι μέτρα αποκόπτοντας στα δύο την

δήμους υπό την καθοδήγηση και την βοήθεια των

μη, ο Δομοκός, η Καβάλα, η Πρέβεζα και η Τρίπολη

προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά του δήμου

αυλή μιας κατοικίας και κατέστρεψε τον αύλειο χώρο

εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

για να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση της δρά-

τους. Τα σεμινάρια αντιστοιχούν αντίστοιχα στο «Μέ-

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Εμπειρογνωσίας του Συμ-

σης.

ρος 6 –Βήμα 3 –Κοιτάζοντας Μπροστά» και «Μέρος

βουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει δύο σεμινάρια

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των εμπειρογνω-

8 –Βήμα 5 –Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης» της

Έπειτα απ’ αυτά, δηλαδή την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την επανακήρυξη της περιοχής σε

βιοτεχνίας προκαλώντας ζημιές και στο κτίσμα.

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο

Η εγγύτητα της κατολίσθησης προς το νεόδμητο νη-

στο πλαίσιο της δράσης για τον Στρατηγικό Σχεδια-

μόνων με τους εκπροσώπους των δήμων αναγνωρί-

εργαλειοθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για

δήμος Θέρμης προχωρά αμέσως σε όλες τις αναγκαί-

πιαγωγείο του Κάτω Σχολαρίου επιβάλλει την άμεση

σμό δήμων του κοινού έργου Ε.Ε. και Σ.Ε. «Τεχνική

στηκαν δύο τομείς που προσφέρονται ιδιαιτέρως για

τον στρατηγικό σχεδιασμό δήμων, διαθέσιμο στο

έναρξη των έργων και την ταχεία ολοκλήρωσή τους.

βοήθεια για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτο-

ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building assistance):

https://rm.coe.int/16807470ea.

Το έργο περιλαμβάνει διευθέτηση του ρέματος στον

διοίκησης στην Ελλάδα».

1. Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν με την υποστήριξη της

πόδα του πρανούς που εμφάνισε την κατολίσθηση, με

Όπως είναι γνωστό, τον Ιούνιο του 2017 πραγμα-

στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, και

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-

τοποιήθηκε στο Dubrovnik μία «μελέτη επίσκεψης»

2. Σύνταξη αποτελεσματικού σχεδίου δράσης.

διοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και πρόσφεραν ένα φόρουμ για

με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό δήμων, το οποίο

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2018 το Κέντρο

συζήτηση μεταξύ ομότιμων και στοχασμό σχετικά

συνεχίστηκε με το 1ο συνέδριο που πραγματοποιή-

Εμπειρογνωσίας διοργάνωσε δύο σεμινάρια εστια-

με τη σύνταξη, την αναθεώρηση και την υλοποίηση

θηκε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα στο πλαίσιο υλο-

σμένα σε αυτές τις ανάγκες των επιλεγμένων δήμων.

στρατηγικών σχεδίων δήμων.

ες ενέργειες για την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.
Συγκεκριμένα ο δήμος:

κατασκευή κλειστού οχετού μήκους περίπου 150 μέ-

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος εξέ-

1. Υπέβαλλε αίτημα προς το Δασαρχείο και τη Διεύ-

φρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή την εξέλιξη. «Αν

θυνση Δασών για την έκδοση άδειας επέμβασης, και

αυτό ως αντίβαρο και φύτευσή του ώστε να επανέλθει

και η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζη-

2. Θα προκηρύξει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανά-

στην προτέρα κατάσταση.

τρων, ανακατασκευή του πρανούς ώστε να λειτουργεί
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔ 99/2017

ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Κίνδυνος μείωσης του αριθμού των παιδιών
για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Διαμερίσματα προς ενοικίαση στους δήμους Θέρμης
και Θερμαϊκού για τη φιλοξενία προσφύγων

Σ

Δ

ημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοτικών
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα έχει η προσαρμογή τους σε όσα προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα
99/2017. Οι επιπτώσεις θα είναι οικονομικές καθώς θα
απαιτηθούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (ανάλογα
με το αριθμό των σταθμών που διαθέτει ο κάθε δήμος)
για ανακατασκευές και επισκευές, αλλά θα περιορίσουν
και τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών και βρεφών
επειδή προβλέπονται νέοι όροι ως προς τις απαιτούμενες
επιφάνειες των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρξουν τρεις μεταβατικές περίοδοι
για την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών σταθμών στις
νέες προδιαγραφές ασφάλειας και κτηριακών υποδομών:
- Η πρώτη περίοδος, μέχρι 31 Ιουλίου 2018, αφορά στην
τήρηση βασικών προδιαγραφών ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του.
- Η δεύτερη προβλέπει αποκλειστική προθεσμία δύο ετών
(έως τον Σεπτέμβριο του 2019) για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού.
- Η τρίτη προβλέπει ορίζοντα πενταετίας (έως τον Σεπτέμβριο του 2022) για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτηριακές
προσαρμογές.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, βάσει των κριτηρίων που θεσπιστήκαν είναι η ύπαρξη αύλειου χώρου κατά 4,5 τμ για κάθε
παιδί, καθώς οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί δεν διαθέτουν τόσο μεγάλες αυλές, η απαγόρευση της ύπαρξης
ξύλινης σκάλας, η ύπαρξη εύκολης πρόσβασης σε έξοδο
κινδύνου, η πυρασφάλεια, ενώ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργούν σε ισόγειο.
Πέρα από τα σημαντικά κονδύλια τα οποία θα πρέπει να
διαθέσουν οι δήμοι για τις εργασίες ανακατασκευής και
επισκευών, θεωρείται βέβαιο πως αρκετοί εν λειτουργία
σταθμοί θα υποχρεωθούν να κλείσουν λόγω αδυναμίας
συμμόρφωσης στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας περισσότεροι από 500 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
από τους περίπου 3.500 που λειτουργούν σε όλους τους
δήμους απειλούνται με λουκέτο εξαιτίας των νέων κτηριακών προδιαγραφών και κανόνων λειτουργίας που θεσπίζεται με το ΠΔ 99/2017.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σε κείμενο το οποίο παρέδωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας προς την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, σε συνάντηση η οποία έγινε
στις αρχές Γενάρη διατυπώνονται οι εξής ενστάσεις:
1. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 4 (Κατασκευαστικές διατάξεις) του ΠΔ 99/2017, κάθε σταθμός θα πρέπει να διαθέτει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ανάλογα με το είδος
και το μέγεθός του, συγκεκριμένα 3,50 τμ/βρέφος και 4,5
τμ/παιδί.
Η πρόβλεψη αυτή, καταρχήν για τα 4,5 τμ/παιδί είναι δυστυχώς προβληματική. Στο σύνολο σχεδόν της χώρας, κυρίως όμως σε αστικά κέντρα, σε κτιριακές υποδομές 30-40
ετών, που φιλοξενούν 150 νήπια, η πλειονότητα αυτών
έχει αυλή 250-300 τμ, σε οικόπεδα συνολικής έκτασης
500 τμ. Αυτό σημαίνει πως οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να
μειώσουν τη δυναμικότητά τους από 150 νήπια σε 66, διαφορετικά να διαθέτουν αυλή 675 τμ. Αυτό δεν μπορεί να
συμβεί, ιδίως στα 10-15 μεγάλα αστικά κέντρα που συγκεντρώνουν το 75% του ελληνικού πληθυσμού, καθώς
δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων διαθέσιμα οικόπεδα των
1.000-1.500 τμ για να καλύψουν τις προϋποθέσεις αυτές.
Περαιτέρω, στους βρεφικούς σταθμούς που φιλοξενούν
βρέφη 6 μηνών-2,5 ετών, προβλέπεται διαμορφωμένος
υπαίθριος χώρος 3,5 τμ/βρέφος. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε πως τα βρέφη έως 1,5 ετών δεν περπατάνε, κατά συνέπεια στις περισσότερες των περιπτώσεων ο αυλισμός τους
δεν είναι δυνατός.
Για το συγκεκριμένο θέμα οι δήμαρχοι προτείνουν να απαλειφθεί η πρόβλεψη για τον διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο
ή διαφορετικά να μην συνδέεται με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του σταθμού και να υπάρχει ρητή νομοθετική
δυνατότητα να αυλίζονται τα παιδιά κατά τμήματα και ο

Σημαντικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς μέσα στους προσεχείς μήνες.

υπολογισμός των τμ να γίνεται στο υποσύνολο των τμημάτων και όχι στο σύνολο της δυναμικότητας.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η προσαρμογή στις διατάξεις του
ΠΔ 99/2017 θα κοστίσει περί τις 100.000 ευρώ για έναν μικρομεσαίο σταθμό, 3-4 τμημάτων, αγγίζοντας το ποσό των
50.000 ευρώ με προσδοκώμενη έκπτωση 50%, ποσό που
σαφώς είναι ιδιαιτέρως υψηλό και αδύνατο να καλυφθεί
από δημοτικούς πόρους.
Στη συνάντηση που είχε η κ. Φωτίου με τους δημάρχους,

ιαμερίσματα στην περιοχή των δήμων Θέρμης
και Θερμαϊκού για την προσωρινή φιλοξενία

ησης του συγκεκριμένου έργου. Το έργο περιλαμ-

οποία εκ μέρους του δήμου Θέρμης συμμετέχουν

βάνει την αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων

οι δημοτικοί σύμβουλοι Ά. Μίχου και Χ. Σαραφια-

προσφύγων αναζητά η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαί-

διαμερισμάτων για τη φιλοξενία προσφύγων, τη συ-

νός με αναπληρωτές το Σ. Κουγιουμτζίδη και την Ε.

σιο του τοπικού προγράμματος REACT. Το συγκε-

ντήρηση καθώς και την επιμέλεια του εξοπλισμού

Αγοραστούδη.

κριμένο πρόγραμμα υλοποιείται, εδώ και ένα χρόνο

τους. Πέρα από αυτά, οι δράσεις του προγράμματος

στους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Νεά-

REACT αφορούν και σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ

πολης – Συκεών, ενώ πρόσφατα στο εταιρικό σχήμα

και νομικής υποστήριξης, διερμηνείας, πρόσβασης

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα προς ενοικίαση διαμε-

προστέθηκε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. με την υποχρέωση

σε μονάδες υγείας κ.α. και χρηματοδοτείται από την

ρίσματα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προ-

να μισθώσει διαμερίσματα στην περιοχή της ανατο-

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ύπατης Αρμοστείας για

ϋποθέσεις, όπως να βρίσκονται εντός των ορίων του

λικής Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία 47 προσφύ-

τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ο.Η.Ε.

δήμου, σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει

γων.

Στα διαμερίσματα αυτά θα μείνουν οικογένειες προ-

πρόσβαση σε υπηρεσίες. Πρέπει να έχουν εμβαδόν

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης καλεί τους ιδιο-

σφύγων που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης

τουλάχιστον 30 τ.μ. που αντιστοιχεί στη φιλοξενία

κτήτες ακινήτων που ενδιαφέρονται να μισθώσουν

ασύλου ή μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή

δύο ατόμων και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα

τα διαμερίσματά τους, να ενημερωθούν για τις προ-

χώρα. Για την εξασφάλιση των ιδιοκτητών προκει-

πιστοποιητικά προς ενοικίαση για παράδειγμα ενερ-

διαγραφές και τους όρους στην πρόσκληση εκδή-

μένου να αρθούν τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με την

γειακό πιστοποιητικό, τίτλοι ιδιοκτησίας, σχέδια από

λωσης ενδιαφέροντος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. της

υλοποίηση της σύμβασης, προκαταβάλλονται τρία

μηχανικό κ.ο.κ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., να συμπληρώσουν την επισυνα-

ενοίκια, ενώ όλοι οι λογαριασμοί θα είναι του φορέα

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις απευ-

πτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν στο γραφείο

που έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμμα-

θυνθείτε στο γραφείο του REACT στην ΑΝΑΤΟΛΙ-

του REACT στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (1ο χλμ Θέρμης

τος, δηλαδή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα με τον

ΚΗ Α.Ε. (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου) ή να καλέ-

– Τριαδίου) ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 2310 463

υπάρχοντα σχεδιασμό, η μίσθωση μπορεί να έχει δι-

σουν στο τηλέφωνο 2310 463 930 και στο http://

930.

άρκεια έως και το τέλος του 2018 ενώ το μίσθωμα

www.anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/571-

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης

θα κυμαίνεται έως 450 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με

prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-misthosi-

ενέκρινε, την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα

τις θέσεις φιλοξενίας και τα τετραγωνικά.

diamerismaton-gia-tin-kalypsi-saranta-epta-

στους δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού και την ΑΝΑΤΟ-

Η αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων διαμε-

47-theseon-ypodoxis-prosfygon-entos-ton-orion-

ΛΙΚΗ Α.Ε. που αφορά στην υποστήριξη της υλοποί-

ρισμάτων θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή στην

ton-dimon-thermis-kai-thermaikoy

γνωστοποίησε ότι οι δήμοι θα λάβουν άμεσα το ποσό των
50.000 ευρώ, που θα αφορά στη βελτίωση των κτηριακών
υποδομών που θα στεγάσουν τους νέους βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Παράλληλα, σε επόμενο στάδιο, μέχρι το τέλος

Προβλήματα και στο δήμο Θέρμης εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Π

τώσεις δένδρων σε Βασιλικά, Καρδία και Φιλοθέη, μετακινήσεις κάδων και διακοπές ρεύματος

το που έπεσε στην κεντρική πλατεία των Βασιλικών,

μοτικών Κοινοτήτων, όπως ήταν αναμενόμενο εμπό-

καθώς κι ένα μεγάλο κλαδί πλατάνου που έκλεινε το

σε αρκετές περιοχές από βλάβες που προκλήθηκαν σε

δισαν και τη λειτουργία της θέρμανσης των σχολικών

δρόμο προς την δεύτερη, μικρότερη πλατεία της Δη-

υποσταθμούς και μετασχηματιστές της ΔΕΗ καθώς και

μοτικής Κοινότητας. Πτώση δένδρου είχαμε τέλος και

καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια κλήθη-

στην περιοχή Φιλοθέης το οποίο επίσης απομακρύν-

καν να αντιμετωπίσουν τα συνεργεία της Διεύθυνσης

θηκε άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα.

νιάς να προχωρήσει σε απόφαση μη λειτουργίας των

Πρασίνου και Περιβάλλοντος καθώς και της Καθαριό-

Οι θυελλώδεις άνεμοι επιπλέον προκάλεσαν μετα-

σχολείων σε Βασιλικά και Ταγαράδες.

τητας στο δήμο Θέρμης, αποτέλεσμα των θυελλωδών

τους σταθμούς με εκτιμώμενο κόστος περίπου 40.000 ευρώ

κινήσεις κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε

ανέμων που χτύπησαν την περιοχή. Σύμφωνα με τις

πλέον ΦΠΑ.

όλη την έκταση του δήμου. Συνεργεία της υπηρεσίας

προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Καθαριότητας φρόντισαν για την επαναφορά τους στην

Πέραν αυτών θα πρέπει να καταβληθεί και ένα επιπλέον πο-

οι θυελλώδεις άνεμοι έφτασαν έως τα 8 μποφόρ.

αρχική τους θέση.

σόν, περίπου 40.000 ευρώ για τις διαδικασίες τυχόν ένταξης

Ειδικότερα, συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασίνου με-

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης ωστόσο, αντι-

σε νόμους περί αυθαιρέτων. Τέλος, ο δήμος θα πρέπει να

τακίνησαν και απομάκρυναν δένδρο που είχε πέσει

μετώπισαν αρκετές περιοχές του δήμου μας, από τα

δαπανήσει ένα ποσόν περίπου 250.000 ευρώ για την ανέ-

στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Βασιλικά έως τους Ταγαράδες, λόγω βλαβών σε υπο-

Β. Έκδοση πιστοποιητικών νομιμοποίησης κτιρίων. Το συνολι-

γερση βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό της Καρδίας.

της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας. Η παρέμβαση των

σταθμούς και μετασχηματιστές της ΔΕΗ που κάηκαν

κό κόστος για τους τέσσερις σταθμούς (Πλαγιαρίου, Καρδίας,

Συνυπολογίζοντας όλα αυτά μαζί, η συνολική δαπάνη την

συνεργείων πραγματοποιήθηκε πριν το άνοιγμα του

κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Θέρμης, Βασιλικών) ανέρχεται στα 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

οποία θα πρέπει να καταβάλει ο δήμος Θέρμης μέσα στην

σχολείου, ώστε τα παιδιά να μεταβούν ανενόχλητα και

Ιδιαίτερα στα Βασιλικά και τους Ταγαράδες πραγμα-

Γ. Έλεγχος ασφάλειας εξοπλισμού υπαίθριων χώρων. Πρό-

επόμενη πενταετία, ως τον Σεπτέμβριο του 2022, ανέρχεται

χωρίς προβλήματα στις σχολικές αίθουσες.

τοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος

κειται για πιστοποιητικά ασφαλείας παιχνιδιών παιδικών

στις 564.000 ευρώ.

Ακολούθως απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα

με αποκορύφωμα το ρεύμα να διακοπεί εντελώς. Τα

συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασίνου το μεγάλο έλα-

προβλήματα ηλεκτροδότησης των συγκεκριμένων Δη-

του 2018, θα δοθούν άλλα 25.000 ευρώ.

564.000 ευρώ το εκτιμώμενο κόστος για το δήμο Θέρμης

Σ

τα 274.000 ευρώ εκτιμάται το κόστος το οποίο θα πρέπει
να καλύψει ο δήμος Θέρμης προκειμένου να πετύχει την

σταθμών με κόστος 2.000 ευρώ ανά αυλή (περίπου 14.000

εναρμόνιση των τεσσάρων δημοτικών παιδικών σταθμών στις

θύρων και τοποθέτηση μεμβράνων εντός διετίας σε όλους

προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, θα απαιτηθούν για το επόμενο διάστημα οι
ακόλουθες ενέργειες – εργασίες:
Α. Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας. Το κόστος για την
έκδοση αυτών των πιστοποιητικών ανέρχεται συνολικά στα
150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ευρώ συνολικά). Επίσης, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων παρα-

μονάδων, με αποτέλεσμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γε-

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούσαν την πτώση μεγάλων δέντρων
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Καθαρισμός ρεμάτων για την αποφυγή
πλυμμυρικών φαινομένων

Ξεχωριστοί κάδοι για την ανακύκλωση χαρτιού

Μ

ε σωρούς από πεταμένα σκουπίδια, ανεξέλεγκτη
απόρριψη μπαζών, ογκωδών αντικειμένων και σε
αρκετές περιπτώσεις και υλικών κλάδευσης σε ρέματα
της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του Ανθεμούντα,
έρχονται αντιμέτωπα καθημερινά το τελευταίο χρονικό
διάστημα τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης – Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης.
Η αρμόδια Αντιδημαρχία, σε μία προσπάθεια αποτροπής
του ενδεχόμενου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων,
με ανακοίνωσή της απευθύνει έκκληση στους δημότες –
αγρότες της ευρύτερης περιοχής να σεβαστούν τη φύση
και το περιβάλλον και μην πετάνε όπου βρουν τα ογκώδη αντικείμενα και τα απορρίμματά τους, αλλά να επικοινωνούν με το Δήμο, ώστε να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες περισυλλογής των σκουπιδιών αυτών.
Παράλληλα υπενθυμίζει στους δημότες – κατοίκους του
δήμου μας, ότι απαγορεύεται η ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, υλικών κλάδευσης
κλπ, σε ρέματα και κοίτες ποταμών, προς αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης πλημμύρας. Επιπλέον, σημειώνεται
ότι η ρίψη απορριμμάτων σε ρέματα συνιστά παράβαση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με βαριές συνέπειες
για τους δράστες και στην κατεύθυνση αυτή παρακαλείται όποιος συνδημότης μας εντοπίσει φαινόμενο ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών και άλλων αντικειμένων να
ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης.
Ήδη από τις αρχές του Φθινοπώρου, τα συνεργεία του
Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας προχώρησαν
στον καθαρισμό περισσότερων από 1500 τόνων φερτών
υλικών από δύο γέφυρες του ποταμού Ανθεμούντα που
είναι και τα δύο πιο επιβαρυμένα από φερτά υλικά σημεία του ποταμού, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Βασίλη

Μουστάκα. Πρόκειται για τη γέφυρα του αεροδρομίου
που «έφραξε» κατά 80% από καλάμια, λάσπες και άλλα
φερτά υλικά, καθώς και για τη γέφυρα που βρίσκεται στο
δρόμο Θεσ/νίκης –Μηχανίωνας απέναντι από την Ιντερσαλόνικα. Για τον καθαρισμό τους χρησιμοποιήθηκαν
ένα μεγάλο ερπηστριοφόρο μηχάνημα και ένας μικρός
φορτωτής.
Παράλληλα, η υπηρεσία προχώρησε σε καθαρισμό
των ρεμάτων στις περιοχές Βασιλικών, Περιστεράς και
Λακκιάς. Οι παρεμβάσεις και ο καθαρισμός ρεμάτων,
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου, για την πρόληψη
πλημμυρικών φαινομένων και την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις, θα συνεχιστεί
και το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη την έκταση
του δήμου, ωστόσο απαιτείται η συνεργασία και η συμμόρφωση των δημοτών μας, που τελευταία φαίνεται να
παραβλέπουν τις σοβαρές συνέπειες στη φύση και το
περιβάλλον πετώντας σκουπίδια, μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και σακούλες
και υλικά κλάδευσης στα ρέματα της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του Ανθεμούντα.
«Έχουμε χρέος όλοι μας να διαφυλάξουμε το περιβάλλον και να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο τη εμφάνιση
πλημμυρικών φαινομένων, να σεβαστούμε τη χλωρίδα
και την πανίδα του τόπου μας που αποτελούν πλούσιο
οικοσύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά, να σεβαστούμε τη φύση, ώστε να πετύχουμε
τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους τους πολίτες, κυρίως κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλειος Μουστάκας.

Καθαρισμοί μικρών ρεμάτων για την πρόληψη πλημμυρικών
φαινομένων

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

Σ

ημαντικά έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
βελτίωση των αγροτικών δρόμων βρίσκονται σε εξέλι-

ξη σε πέντε Δημοτικές Κοινότητες του δήμου Θέρμης, ενώ
ολοκληρώθηκαν ανάλογες εργασίες συντήρησης σε Σχολάρι, Τρίλοφο και Πλαγιάρι, από το Τμήμα Συντήρησης και

Εργασίες συντήρησης των αγροτικών δρόμων
πραγματοποιούνται σε όλο το δήμο

των συμπολιτών μας, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις
που αφορούν στην προστασία και αναβάθμιση των αγροτικών μη αστικών δρόμων του Δήμου Θέρμης, συνεχίζει
το έργο του το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας από
τις αρχές του νέου έτους. Το προηγούμενο χρονικό διάστη-

Αυτεπιστασίας του Δήμου Θέρμης. Η αγροτική οδοποιία

μα ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης στις Δημοτικές

είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτει σε προτε-

Κοινότητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου καθώς και στην Τοπι-

ραιότητα ο δήμος μας, καθώς διαθέτει πολλά χιλιόμετρα

κή Κοινότητα Σχολαρίου. Από τις αρχές Ιανουαρίου 2018,

αγροτικών δρόμων, όπου απαιτούνται συχνές παρεμβάσεις

βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βελτίωσης της Αγροτικής

συντήρησης και βελτίωσής τους.

οδοποιίας στα Βασιλικά, την Αγία Παρασκευή, τη Σουρωτή,

Με πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα

το Τριάδι και τη Νέα Ραιδεστό.

Π

ρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού εφαρμόζεται πιλοτικά από το δήμο Θέρμης. Συγκεκριμένα ξεκίνησε η λειτουργία ενός δικτύου από περίπου 800 κάδους στους οποίους θα συλλέγεται μόνον χαρτί.
Οι κάδοι τοποθετήθηκαν και στις τρεις δημοτικές ενότητες
του δήμου. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του δικτύου είναι
πρωτοποριακή για τη Βόρεια Ελλάδα.
Παράλληλα με την τοποθέτηση των ειδικών αυτών κάδων
οι οποίοι διαφέρουν από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης,
καθώς έχουν κίτρινο καπάκι, γίνεται και η ενημέρωση ευαισθητοποίησης των δημοτών πόρτα- πόρτα από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
Με την αξιολόγηση των ποσοστών από την πιλοτική εφαρμογή της συλλογής του χαρτιού θα εξαρτηθεί εάν θα γίνουν διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν πιθανόν την
απόσυρση ενός αριθμού μπλε κάδων. Η συλλογή του χαρτιού θα γίνεται από τα ίδια οχήματα που συλλέγουν ανακυκλώσιμο υλικό από τους μπλε κάδους.
«Στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού της Θέρμης
θα λειτουργήσει ξεχωριστή γραμμή αξιοποίησης του συγκεκριμένου υλικού. Ο δήμος μας δείχνει εδώ και πολλές
δεκαετίες ευαισθησία στην ανακύκλωση και αποτελεί για
εμάς άλλη μια σημαντική πρόκληση. Για αυτό χρειαζόμαστε και τη συνεργασία των δημοτών», τονίζει ο Σωκράτης

Σαμαράς, αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και ΚαθαριότηταςΠρόεδρος της Ποιότητας Ζωής του δήμου Θέρμης. Η χωριστή συλλογή αναμένεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους δήμους οι οποίοι συμβάλλονται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της ΕΕΑΑ, το 60% του μπλε κάδου περιέχει κυρίως χαρτί.
Σε ενημερωτική επιστολή που διανέμεται ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιδήμαρχος
καθαριότητας και ανακύκλωσης Σωκράτης Σαμαράς, επισημαίνουν ότι: βοηθάμε ουσιαστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος μέσω της ορθής ανακύκλωσης συσκευασιών όταν:
• Γίνεται απαραίτητα χωριστή συλλογή – ανακύκλωση υλικών.
• Διαχωρίζουμε καθημερινά από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό, τα υλικά συσκευασίας από πλαστικό,
λευκοσίδηρο, και αλουμίνιο για τον Μπλε κάδο.
• Από το γυαλί για το Μπλε Κώδωνα.
• Αδειάζουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα.
• Απορρίμματα από χαρτί τοποθετούνται στον κίτρινο κάδο.
• Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ
χώρο τον κίτρινο κάδο.

• Δεν πετάμε ποτέ κοινά απορρίμματα στους μπλε κάδους
Ανακύκλωσης, στον μπλε κώδωνα ή τον κίτρινο κάδο.
Επιπλέον,
• Με την ανακύκλωση του χαρτιού συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση των δασών του πλανήτη μας

Συνολικά 800 κάδοι με κίτρινο καπάκι τοποθετήθηκαν σε όλο
το δήμο Θέρμης για την ανακύκλωση χαρτιού.

Αποδοτική ανακύκλωση σημαίνει διαλογή στην πηγή, που
είναι το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα καταστήματα ή τα
εμπορικά κέντρα, ο Δήμος μας.
Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και κυρίως
των μελλοντικών γενεών.

Εκδήλωση στο Ν. Ρύσιο
για την ανακύκλωση

Στο Νέο Ρυσίο
«μαγειρεύουν Αρετσιανά»

Δ

Μ

ημόσια συζήτηση με θέμα τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων
και την ανακύκλωση, πραγματοποιήθηκε
στο Νέο Ρύσιο τo Σάββατο 13 Ιανουαρίου
2018, μετά από πρόταση από το εργαστήρι
εφαρμοσμένης πολιτικής έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Όπως, μας ενημερώνει η Σύμβουλος της
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου Μαρία
Χρόντσιου, οι φοιτήτριες της παραπάνω
σχολής Μιχαέλα Καραμπέρη και Λύδα
Κοτσαβασίλογλου ενημέρωσαν το κοινό
για τον λόγο που γίνεται η διαβούλευση,
τονίζοντας αφενός την οικολογική συνείδηση που πρέπει όλοι οι πολίτες να
αποκτήσουμε και αφετέρου τον νέο νόμο
4496-08/11/2017 που ψηφίσθηκε πρόσφατα και ο οποίος στοχεύει στη μείωση
του ποσοστού των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ και στην αύξηση των
ποσοστών ανακύκλωσης. Παράλληλα,
επισήμαναν ότι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/720/ΕΕ
λαμβάνονται μέτρα μείωσης της χρήσης της
πλαστικής σακούλας
Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος καθαριότητας
και ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης Σωκράτης Σαμαράς και ο MSc μηχανικός τεχν.

αντιρύπανσης της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε. Δημήτρης Τσιφτελίδης, ανέλυσαν τη
νομοθεσία και απάντησαν σε ερωτήματα
του κοινού σχετικά με τα πρακτικά προβλήματα του θέματος, όπως την ενημέρωση
των πολιτών, την αλλαγή νοοτροπίας και
συνήθειας, τα πρόστιμα, τις υποδομές του
δήμου κ.α.

ε στόχο την πολύπλευρη ανάδειξη
της τοπικής διατροφικής ταυτότη-

τας της περιοχής, των προϊόντων της και
παράλληλα την ανάδειξη των τοπικών
παραδόσεων και του πολιτισμού, η Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς,

από τσίπουρο που πρόσφερε ο πρόεδρος
του Λαογραφικού Συλλόγου «Η Αρετσού» Γιώργος Δημητριάδης.
Κατά τη διάρκειά της παρουσίασης δόθηκαν και χρήσιμες πληροφορίες για τις
διατροφικές αξίες των συστατικών που

πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση.

περιέχουν τα ντολμαδάκια από τον δι-

Ειδικότερα, όπως, μας ενημερώνει η

αιτολόγο - διατροφολόγο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και

Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.

επιστημονικό συνεργάτη της Ελληνικής

Ρυσίου Μαρία Χρόντσιου, στο πλαίσιο

Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συγγενών

της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πραγ-

διαταραχών μνήμης Νικόλαο Κόκκινο.

ματοποιήθηκε εκδήλωση, στην αίθουσα
του πνευματικού κέντρου του Ιερού Ναού
Οι ομιλητές της εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στο Νέο Ρύσιο.

Στη συνάντηση εκπρόσωποι των τοπικών
φορέων του Ν. Ρυσίου, ακαδημαϊκοί, γονείς και απλοί πολίτες που συμμετείχαν στη
δημόσια συζήτηση κατέθεσαν απόψεις και
παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή
των μέτρων στον τομέα της ανακύκλωσης.
Το πόρισμα της δημόσιας συζήτησης -έρευνας θα δημοσιευθεί από το ΑΠΘ.

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κατά την
οποία το μέλος του ΚΑΠΗ Νέου Ρυσίου
Ελένη Καλοχωρίδου, έδειξε στο κοινό
πώς φτιάχνονται τα ντολμαδάκια γιαλαντζί, το κατεξοχήν παραδοσιακό πιάτο
των Αρετσιανών. Η κ. Καλοχωρίδου
όπως και η Ζηνοβία Καραγιαννοπούλου
προετοίμασαν και κέρασαν τους παριστάμενους ντολμαδάκια που συνοδεύτηκαν

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση
στο Νέο Ρύσιο.
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Ενημέρωση των αγροτών για τα κριτήρια
ένταξης στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Διάκριση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Η

Σ

αρμόδια Αντιδημαρχία Πρασίνου –Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει στον αγροτικό κό-

νικές πωλήσεις που έκανε ένας αγρότης του ειδικού καθε-

4. Το πετρέλαιο, όποτε κι αν καταβληθεί, όποιο έτος κι αν

στώτος, προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος επί-

αφορά.

σμο του δήμου μας ότι θα πρέπει να προβούν σε εκτύπω-

σης, αλλά και προς ιδιώτες, εκδίδοντας το ειδικό στοιχείο

Θα πρέπει να γίνει επίσης ξεκάθαρο ότι, άλλο είναι η με-

ση κατάστασης δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

πώλησης αγροτικών προϊόντων (ΠΟΛ.1191/21.12.2016).

για κάθε έτος ξεχωριστά και να αθροίσουν τις επιδοτήσεις

τάταξη και άλλο η φορολογία εισοδήματος. Πρόκειται για

Εφόσον η άθροιση των ανωτέρω ξεπερνά το ποσό των

εκείνες οι οποίες έχουν καταβληθεί εντός του 2017. Αν το

δύο τελείως διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Για πα-

15.000,00 ευρώ, τότε μέχρι τις 30.01.2018 θα πρέπει να

άθροισμα αυτών ξεπεράσει τις 5.000,00 ευρώ, θα πρέπει

ράδειγμα η επιδότηση που έλαβε ένας νέος αγρότης εντός

γίνει η μετάταξη τους στο κανονικό καθεστώς.

να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρή-

Οι αγρότες του δήμου μας, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν

του 2017, θα μετρήσει για την μετάταξη στο κανονικό κα-

σουν στη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις πλην των επι-

Η ΠΟΛ.1201/28.12.2016 ορίζει ότι: «…στις 15.000 ευρώ

δοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες και των αποζημιώσεων.

περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών

1. Βασική ενίσχυση.

υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθη-

2. Πρασίνισμα

καν στο προηγούμενο φορολογικό έτος..». Δηλαδή, για

3. Συνδεδεμένες ενισχύσεις παντός τύπου και καλλιέργειας.

να ενταχθεί κάποιος στο κανονικό καθεστώς πρέπει να έχει

4. Ειδική ενίσχυση βάμβακος (συνδεδεμένη είναι και αυτή).

πάνω από 15.000,00 ευρώ τζίρο το προηγούμενο έτος. Η

5. Ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία (αίγες, πρόβατα

διάταξη αφορά τους αγρότες και τους παραγωγούς του ει-

κλπ).

δικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει τις επόμενες ημέρες

6. Επιδότηση για βιολογική καλλιέργεια.

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία

να συγκεντρώσουν όλα τα τιμολόγια αγοράς με τα οποία

7. Εξισωτική αποζημίωση.

αγροτοτουριστικών μονάδων και υπάγονται υποχρεωτικά

πούλησαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια ή στους

8. Ενίσχυση νέων αγροτών (δεν πρόκειται για επένδυση).

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμε-

εμπόρους και να τα προσκομίσουν στο λογιστή τους, έτσι

Δεν λαμβάνονται ωστόσο υπόψη:

τάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν θα πρέπει να εντα-

1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση.

που απορρέουν από το καθεστώς αυτό (τήρηση βιβλίων,

χθούν ή όχι, βάσει τζίρου, στο κανονικό καθεστώς.

2. Η αποζημίωση του ΕΛΓΑ.

έκδοση φορολογικών στοιχείων, υποβολή περιοδικών δη-

Επίσης, όπως και πέρυσι, λαμβάνονται υπόψη και οι λια-

3. Η επιδότηση για επενδυτικές δαπάνες.

λώσεων ΦΠΑ).

θεστώς, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό
του φορολογητέου εισοδήματος όταν θα έρθει η ώρα για
τη φορολογική δήλωση.
Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης επισημαίνει στον αγροτικό κόμε την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων
(απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η

Βραβεύσεις στη Σουρωτή
των εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι

Ξ

Τ

ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπό-

για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο

δειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα

Η διάρκεια του συνολικού προγράμμα-

επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης
μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών» που ασκούν τακτική
οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν

τος ανέρχεται:
• στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την
πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29
ετών.
• στους δώδεκα (12) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και
άνω.

νοβουλίου Νέων Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 1 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνδιάσκεψη είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σχολεία από τη
Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη με δύο
μαθητές το καθένα και με τη συνοδεία καθηγητή.
Το σχολείο του δήμου μας συμμετείχε στη συνδιάσκεψη με
δύο μαθητές της Γ’ Λυκείου, τον Γεώργιο Ζαχαριάδη και τον
Γεώργιο Κατσώνη, τους οποίους συνόδευε η καθηγήτρια αγγλικών Δήμητρα Αναστασιάδου.
Οι συμμετέχοντες, ο αριθμός των οποίων ανήλθε στους 115,
ήταν χωρισμένοι σε 10 επιτροπές, κατέληξαν σε 10 ψηφίσματα, τα οποία συζητήθηκαν στην αγγλική γλώσσα κατά

Ο μαθητής
Γιώργος Ζαχαριάδης

Ο μαθητής
Γιώργος Κατσώνης

τη διάρκεια της ολομέλειας, την 4η μέρα της συνδιάσκεψης.
Το 1ο ΓΕΛ Θέρμης με ανακοίνωση του συγχαίρει τους μαθητές του, Γιώργο Ζαχαριάδη και Γιώργο Κατσώνη, για τη
συμμετοχή και πρόκρισή τους στην 36η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

σμο της περιοχής μας ότι: οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
για πρόσληψη μισθωτών
εκίνησε στις 17 Ιανουαρίου και
ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων

τους πρώτους έξι (6) μαθητές, που επελέγησαν και θα
αποτελέσουν την εθνική ομάδα της Ελλάδας, η οποία
θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στην 87η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων τον Ιούλιο του 2018 για δέκα ημέρες, επιλέγει να
συμμετάσχει ο μαθητής της Γ’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Θέρμης
Γιώργος Ζαχαριάδης.
Επιπλέον, ο μαθητής του ίδιου σχολείου Γιώργος Κατσώνης επελέγη 16ος και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει
σε διεθνή φόρα, περιφερειακές και εθνικές συνόδους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που λαμβάνουν χώρα σε
τακτική βάση σε ποικίλες χώρες της Ευρώπης.
Η 36η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοι-
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ους μαθητές και μαθήτριες της κοινότητας που πέρασαν την περασμένη σχολική χρονιά σε ΑΕΙ και ΤΕΙ βράβευσε σε μία
σεμνή τελετή, παρουσία δημοτών, γονέων
και μαθητών το Τοπικό Συμβούλιο Σουρωτής. Σε κάθε έναν από τους 17 δόθηκε τιμητικός έπαινος, μία εικόνα του Όσιου Παϊσιου και ένα βιβλίο ως επιβράβευση για

Με τη «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
και Διαχείριση Καριέρας» συνεχίζονται
οι «Κύκλοι μάθησης»

Η

νέα πρωτοποριακή εκπαιδευτική
ιδέα του δήμου Θέρμης των Κύ-

Υπενθυμίζεται

ότι

τα

επιμορφωτικά

προγράμματα είναι δωρεάν.

κλων Μάθησης στους πολίτες, ΚΥ.ΜΑ,

τη σημαντική αυτή επιτυχία στη ζωή τους.

«Το ΚΥΜΑ

που όπως είναι γνωστό προέκυψε στο

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της κοινότητας

τικότητα στην τοπική μας κοινωνία και

πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής

Σουρωτής Θωμάς Ασλάνης, ευχήθηκε στα

μια πρόκληση για τον δήμο Θέρμης

Δια Βίου Μάθησης του Δημοτικού

να επενδύσει στην προοπτική αυτού

«παιδιά, να έχουν μία πορεία ανάλογη και

Συμβουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο

του εγχειρήματος» ανέφερε μεταξύ άλ-

στο υπόλοιπο μέρος της ζωής τους, στην

του δήμου Θέρμης, με μία νέα θεμα-

λων ο υπεύθυνος του προγράμματος

επιστήμη που θα ακολουθήσουν, και να

τική ενότητα. Συγκεκριμένα η νέα επι-

Αθανάσιος Σαρακίνος και συμπλήρω-

βγουν άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία».

μορφωτική συνάντηση των Κύκλων

σε: «Ευχαριστούμε τόσο όλους όσους

Μάθησης θα αναφέρεται στο θεματικό

έχουν αγκαλιάσει έως τώρα τη συστη-

πλαίσιο «Συμβουλευτική Σταδιοδρο-

ματική μας προσπάθεια, όσο και όσους

μίας και Διαχείριση Καριέρας» και θα

ήρθαν για πρώτη φορά στην μεγάλη μας

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του

ομάδα, εκπαιδευτών -εκπαιδευομένων,

Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτι-

και δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στο

στικού Κέντρου Θέρμης, που βρίσκεται

μακρύ ταξίδι της συνδημιουργίας, μέσα

στο ισόγειο του κτιρίου.

από

είναι πλέον μια πραγμα-

απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώ-

ρούν οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέ-

τη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθω-

ξουν στη ιστοσελίδα http://www.oaed.

Η πρώτη συνάντηση προετοίμασε του

κλους μάθησης.

τής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

gr/-/programma-epichoregeses-tes-

εκπαιδευόμενους για το τι ακριβώς θα

θα είναι ανοικτοί σε όλους τους πολί-

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

protes-proslepses-misthotou-on-apo-

περιλαμβάνει το νέο θεματικό πλαίσιο

τες για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε

• Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγ-

autoapascholoumenous-neous-kai-

της συμβουλευτικής υποστήριξης σε

σταθερά και δυναμικά την προσπάθειά

γεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του

epicheireseis-neon-elikias-eos-35-eton

θέματα καριέρας και σταδιοδρομίας.

μας».

τις δράσεις

και τους νέους κύΌλοι οι κύκλοι μας

Ξεκινούν δύο νέες ομάδες
στήριξης γονέων

Δ

ύο νέες ομάδες στήριξης γονέων, αρχίζουν από τις 24 Ιανουαρίου 2018, στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Συμβουλευτική Υποστήριξη σχολικών κοινοτήτων Δήμου Θέρμης» για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018.
Ο δήμος Θέρμης και ειδικότερα η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, όπως είναι γνωστό, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες
κοινωνικές ανάγκες και τα αιτήματα στήριξης των σχολικών κοινοτήτων ευθύνης
τους, συνεχίζουν και φέτος την υλοποίηση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σχολικών Κοινοτήτων δήμου Θέρμης, σχολικού
έτους 2017-18, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος, ξεκινούν δύο νέες
ομάδες στήριξης Γονέων και Μαθητών Α’ /θμιας και Β’ /θμιας εκπαίδευσης στις
Δημοτικές Κοινότητες Νέου Ρυσίου και Βασιλικών.
Ειδικότερα, η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί και θα γίνει την Τετάρτη 24
Ιανουαρίου 2018 και συγκεκριμένα:
- Στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών, από τις 17.00 το απόγευμα έως τις 18.45μμ.
- Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ρυσίου, από τις 19.15μμ έως τις 21.00 το βράδυ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι ώρες
και οι ημερομηνίες του συνόλου των οκτώ (8) συναντήσεων της κάθε ομάδας καθώς και η θεματολογία των συναντήσεων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη παρεμβάσεων και υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας του δήμου, καθώς και η πρόληψη και η διαχείριση επιμέρους
θεμάτων, μέσα από ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συναντήσεις..
Στο πλαίσιο του προγράμματος στη Θέρμη θα συνεχίζονται οι δράσεις έως τα τέλη
του επόμενου μήνα Φεβρουαρίου, ως εξής:
- Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Θέρμης, κάθε Τρίτη, από τις 17.00 έως τις 18.45 το
απόγευμα, για γονείς μαθητών της Α’/ θμιας Εκπαίδευσης και κάθε Τρίτη, από τις
19.00 έως τις 20.45 το βράδυ, για Γονείς μαθητών Β’/θμιας Εκπαίδευσης
Οι γονείς που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον διευκρινήσεις ή πληροφορίες για το
πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη σχολικών Κοινοτήτων δήμου Θέρμης»
μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2310463930.

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΑ ΚΔΑΠΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διήμερη περιοδεία στα ΚΑΠΗ του δήμου

Με το σύνθημα «Όλοι διαφορετικοί, μα όλοι ίσοι»

Μ

τήτων υποδέχτηκαν τον κ. Παπαδόπουλο

του δήμου Θέρμης, ξεκίνησε τη νέα χρονιά

δημιουργική χρονιά. Σε μία χαρούμενη και

ε διήμερη περιοδεία στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ

με χαμόγελο και πολλές ευχές για μία καλή,

Μ

ε αφορμή την παγκόσμια ημέρα της αναπηρίας το
προσωπικό του ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-Ζω», μαζί με

τα παιδιά του και το τμήμα ένταξης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Θέρμης, οργάνωσαν μια ξεχωριστή συνάντηση,

Αργότερα, τα παιδιά συμμετείχαν και σε ένα εικαστικό
δρώμενο με τίτλο «Ζωγραφίζοντας το άτομο», όπου κλήθηκαν να φιλοτεχνήσουν ένα έργο δίνοντας έμφαση στο

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-

ζεστή ατμόσφαιρα αντάλλαξαν μαζί του

πουλος. Οι επισκέψεις στα ΚΑΠΗ ξεκίνησαν

ευχές για ένα δημιουργικό 2018, γεμάτο

από το ΚΑΠΗ της Θέρμης και ακολούθη-

υγεία και αγάπη. Ο δήμαρχος Θέρμης, από

σαν τα ΚΑΠΗ Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού,

αποτέλεσε το μήνυμα «Όλοι διαφορετικοί, μα όλοι ίσοι».

την πλευρά του, ευχήθηκε στους ηλικιωμέ-

Στην συνάντηση τα παιδιά συμμετείχαν στο μουσικοκινη-

Βασιλικών, Σουρωτής, Αγίας Παρασκευής,

νους συνδημότες μας να έχουν καλή υγεία,

τικό, διακρατικό παραμύθι με τίτλο «το Νόημα των Χρι-

προς τιμή της ξεχωριστής αυτής συνάντησης, με μια ευχή:

Ταγαράδων και Καρδίας. Την επομένη ο

μακροημέρευση και να συνεχίσουν να είναι

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο ΚΑΠΗ Θέρμης

στουγέννων» με μεγάλη χαρά, ερμηνεύοντας ρόλους,

να αποτελέσει αυτή η μέρα την αρχή πραγματοποίησης

δήμαρχος Θέρμης, συνοδευόμενος από τον

δραστήριοι και δημιουργικοί δίνοντας δύ-

προσπάθειες που καταβάλλει η δημοτική

παίζοντας μουσικά όργανα, μέσα από το οποίο αναζήτη-

πολλών ακόμη ανάλογων όμορφων συναντήσεων.

πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πασχάλη Αναγνώστου

ναμη και στις νεώτερες γενιές στους δύσκο-

αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει και να

και άλλα στελέχη του δήμου επισκέφτηκε

λους καιρούς που σήμερα βιώνουμε όλοι

ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες που

τα ΚΑΠΗ Νέου Ρυσίου, Τριλόφου, Πλαγια-

μας.

υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές δομές του

δράσεων και των εκδηλώσεων στήριξης

ρίου και Σχολαρίου.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θέρμης, ανα-

δήμου μας, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε

των ηλικιωμένων που υλοποιεί το ΝΠΔΔ

Τα μέλη των ΚΑΠΗ των Δημοτικών Κοινο-

φέρθηκε στις συνεχείς και ουσιαστικές

τα μέλη των ΚΑΠΗ για τη συνέχιση με ακό-

μέσω των δομών του και τη νέα χρονιά.

Με ανακυκλώσιμα υλικά
στόλισε το δέντρο
το ΚΑΠΗ Θέρμης

η οποία περιελάμβανε διαδραστκά παιχνίδια και δραστηριότητες. Κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης δράσης,

Έψαλαν τα κάλαντα
στον δήμαρχο

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη
στο ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου

Την πίτα του έκοψε
το ΚΑΠΗ Τριλόφου

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Παραμάνα της Θέρ-

κε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

μης στόλισαν οι κυρίες του γυναικείου τμήματος του ΚΑΠΗ

του ΚΑΠΗ Τριλόφου. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος των
μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και χαρακτή-

Κοινότητας Σωτήρη Βογιατζή που φρόντισε για την παρουσία

ρισε ως μια χρονιά ανοδικής πορείας του ΚΑΠΗ, τόσο ως

καλυκοφόρου

προς το αριθμό μελών, όσο και ως προς τις πολιτιστικές,

γερανού οι κυ-

ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες.

ρίες του ΚΑΠΗ

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε τη ση-

το

μασία που δίνει η δημοτική αρχή στην τρίτη ηλικία, τον

χριστουγεννιάτι-

πολύτιμο ρόλο και τη αξιέπαινη συνεισφορά της στην κα-

κο δέντρο. Επί-

θημερινότητα των νεότερων γενιών, στις δύσκολες μέρες

σης, έδωσαν το

που διανύει η χώρα σήμερα.

καλό παράδειγ-

Ακολουθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις κοπής της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας σε όλα τα ΚΑΠΗ του

μα σε όλους
αφού

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, από το ανατολικό Αι-

στην

γαίο, την Ικαρία και τη Χίο, έψαλε στο δήμαρχο Θέρ-

νια του δήμου
Θέρμης για την
ανακύκλωση,
κατασκεύασαν
μόνες τους τα
Τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης στόλισαν το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας
Παραμάνα

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης έψαλαν τα κάλαντα στον δήμαρχο

συμμετέχοντας
καμπά-

Θέρμης. Με χαμόγελο και αισιοδοξία τα μέλη του
ΚΑΠΗ Θέρμης, έψαλλαν τα κάλαντα και ευχήθηκαν
στο δήμαρχο. Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος, ζήτησε από τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης να

100% ανακυ-

διατηρήσουν την αισιοδοξία και την αστείρευτη εσω-

κλώσιμα υλικά.

δήμου Θέρμης.

μης Θεόδωρο Παπαδόπουλο η χορωδία του ΚΑΠΗ

από

στολίδια

δημοτικού, αλλά και παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ να ερμηνεύουν τραγούδια, είτε φωνητικά, είτε σε μουσικά όργανα

σαν το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

Τα παιδιά των ΚΔΑΠ
«χρωματίζουν» τα όνειρά τους

Μ

κατασκευής των ονειροπαγίδων και προχωρώντας ένα
βήμα παραπάνω, με τη βοήθεια των εκπαιδευτών κατα-

σκευάσανε τις δικές τους πολύχρωμες και εντυπωσιακές
ονειροπαγίδες με απλά υλικά, εύκολα και γρήγορα.
Συγκεκριμένα τα παιδιά χρησιμοποίησαν για την ιδιαίτερη αυτή κατασκευή χάρτινα πιάτα και κλωστές από μαλλί

ια καινούρια χρονιά ξεκίνησε με όνειρα και ελπίδες
για τα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό-

για να παγιδέψουν τα άσχημα όνειρα και να αφήσουν τα
όμορφα όνειρα να χρωματίσουν τη ζωή τους και να τη

λησης του ΝΠΔΔ δήμου Θέρμης. Στο ΚΔΑΠ Θέρμης, οι

γεμίσουν με όμορφες εικόνες. Με φαντασία και χρώματα

μικροί μαθητές κατάφεραν με τη βοήθεια του εκπαιδευ-

ολοκληρώσανε την κατασκευή τους και διασκέδασαν στο

τικού προσωπικού να ονειρευτούν υπό τους ήχους ινδι-

τέλος χορεύοντας με τις νέες τους ονειροπαγίδες, όπως

άνικης μουσικής. Μάθανε τα πάντα για την ιστορία της

ακριβώς έκαναν κατά το θρύλο οι Ινδιάνοι και τα ξωτικά.

μελών του ΚΑΠΗ, Ευάγγελος Παπαναγιώτου, έκανε ένα

Θέρμης. Με την συνδρομή του πρόεδρου της Δημοτικής

μας,

ει να είναι ίσο. Η δράση ολοκληρώθηκε με μαθητές του

μη πιο εντατικούς ρυθμούς των σημαντικών

Σε μία ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθη-

στόλισαν

άτομο, που μπορεί να είναι διαφορετικό αλλά δεν παύ-

τερική τους δύναμη.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Τριλόφου έκοψαν την πίτα τους

Νέα πιλοτική δράση
τηλεφροντίδας
για τους ηλικιωμένους

Μ

ια νέα συνεργασία ξεκίνησε στο δήμο Θέρμης, στα
πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, για την
εφαρμογή μιας πιλοτικής δράσης τηλεφροντίδας.
Ως «τηλεφροντίδα» ορίζουμε ένα σύστημα αισθητήρων οι
οποίοι επιβλέπουν το περιβάλλον (εντός και εκτός οικίας),
την συμπεριφορά και την καθημερινή δραστηριότητα ενός
ανθρώπου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη
αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζεται βοήθεια.
Η δράση αφορά στην παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών
24ωρης υποστήριξης και διαρκούς κατ’ οίκον παρακολούθησης για κατοίκους οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα ηλικιωμένους που ζουν μόνοι
τους. Η πιλοτική εφαρμογή της δράσης θα διαρκέσει 6 μήνες ούτως ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη. Μετά το πέρας
της αξιολόγησης ο δήμος προσανατολίζεται να περάσει σε
εφαρμογή του προγράμματος σε ευρύτερη κλίμακα.
Με τη συνεργασία των κοινωνικών δομών του δήμου, ιδιαίτερα των κοινωνικών λειτουργών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, επιλέχθηκαν οι πρώτοι 50 ωφελούμενοι κάτοικοι του δήμου. Οι ωφελούμενοι επιλέχθηκαν σύμφωνα
με κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια. Η συμμετοχή του προσωπικού του προγράμματος ήταν ενεργή

καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, από την διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, έως και την συνοδεία των συνεργείων της εταιρείας Lifelink στα σπίτια των ωφελούμενων,
κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού που περιλαμβάνει
50 συσκευές κλήσης βοήθειας με τις αντίστοιχες μονάδες
επικοινωνίας.
Οι ωφελούμενοι υποδέχτηκαν την δράση και τα συνεργεία
με προσμονή, καθώς πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, λόγω οικογενειακής
κατάστασης και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν,
έχουν ανάγκη την υπηρεσία που πλέον υπάρχει στη διάθεση τους. Μετά την εγκατάσταση των μονάδων ακολούθησε
η πρώτη εκπαιδευτική / δοκιμαστική κλήση προς στο κέντρο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών της εταιρείας κατά
την οποία συνειδητοποίησαν πόσο απλό είναι το σύστημα
στη χρήση. Η ευκολία χρήσης καθησύχασε πλήρως όσους
αμφέβαλαν για την ικανότητα τους να κατανοήσουν και να
χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα.
Η δράση είναι ήδη ενεργή από τις 24 Νοεμβρίου και οι 50
ωφελούμενοι είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι στις κοινότητες Ταγαράδων, Νέου Ρυσίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου,
Κάτω Σχολαρίου, Βασιλικών, Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού,
Λακκιάς και Θέρμης.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ενθαρρυντικά, καθώς
ήδη υποστηρίχθηκαν ωφελούμενοι και ειδοποιήθηκαν είτε
συγγενείς τους είτε ασθενοφόρο για να αντιμετωπισθεί έκτακτη κατάσταση.

Το πρόγραμμα τηλεφροντίδας δημιουργεί τις απαραίτητες
συνθήκες για την χρονική παράταση της διαμονής στο σπίτι
και την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων που χρίζουν βοήθειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθυστέρηση ή
ακόμη και την αποφυγή της ανάγκης παροχής περισσότερο
κοστοβόρων υπηρεσιών.
Τα ευρήματα από όλες τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε
χώρες της Ε.Ε. συντείνουν στο ότι εκτός από τα οφέλη για
τον χρήστη στο επίπεδο της υγείας και της ασφάλειας, η στοχευμένη χρήση σε μεγάλη κλίμακα μπορεί επίσης να προσφέρει οικονομικά οφέλη στον ίδιο, την οικογένεια αλλά
και στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας.

Η κοινωνική λειτουργός του δήμου Ελένη Γιάννηλερ (αριστερά)
με ωφελούμενη του προγράμματος
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ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΚΑΡΔΊΑ–ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΌΣ

Το 4ο Τουρνουά Προμίνι

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο γήπεδο της Καρδίας
Σ

Τ

ε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 21 Ιανουαρίου ο πρώτος αγώνας της

που ξεκίνησαν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα στα τέλη

τοπικής ομάδας της Καρδίας με τον Μακεδονικό, στο

Αναλυτικά, από τις αρχές του μήνα Νοεμβρίου τα συνερ-

νέο ανακαινισμένο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Δημο-

γεία του δήμου Θέρμης προέβησαν σε εργασίες προετοι-

ρες βολές, λεϊ απ (lay up) και χοτ σoτ (hot

τικής Κοινότητας, παρουσία και του αντιπρόεδρου της

μασίας του γηπέδου και επίστρωσης «φίλερ», που απο-

δήμο Θέρμης και τη Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ.

shot).

Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ. Νίκου Λαγού.

τελεί όπως είναι γνωστό το τελευταίο στάδιο πριν από

Στην διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες της

Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχτη-

Όπως είναι γνωστό, το προηγούμενο χρονικό διάστημα

την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. Παράλληλα σε εξέλιξη

κατηγορίας Προμίνι από του συλλόγους

κε η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης και

το γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδίας, είχε μετατραπεί σε

βρίσκονταν όλο το προηγούμενο διάστημα παρεμβάσεις

Μέγας Αλέξανδρος, Αχιλλέας Θερμαϊκού,

φιναλίστ η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου.

ένα μεγάλο εργοτάξιο, όπου συνεργεία από τη Δημοτι-

στους χώρους των αποδυτηρίων του γηπέδου, ελαιο-

Μαχητές Δόξας Πεύκων, Α.Σ. Πανοράμα-

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των προπο-

κή Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού

χρωματισμοί και επιδιορθώσεις όλων των κερκίδων.

εργάζονταν πυρετωδώς στην κατεύθυνση άμεσης και

Ηλεκτρολόγοι των συνεργείων του δήμου Θέρμης, ολο-

αποτελεσματικής αποκατάστασης του ποδοσφαιρικού

κλήρωσαν και τις εργασίες επιδιόρθωσης του φωτισμού

γηπέδου.

του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Παράλληλα ολοκληρώ-

Στόχος των παρεμβάσεων ήταν να παραδοθεί ο χώρος,

θηκε και η τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα από τα συ-

πανέτοιμος στα συνεργεία του ανάδοχου εργολάβου,

νεργεία του ανάδοχου εργολάβου.

Την πίτα του έκοψε
ο Θερμαϊκός Θέρμης

για (διακεκριμένους ευρωπαϊκούς τίτλους), Α. Ουζούνης για
την ανάδειξη του σε πρωταθλητή Ελλάδος κατηγορίας εφήβων 2017, και B. Baja για την ανάδειξη του σε πρωταθλητή
Ελλάδος κατηγορίας εφήβων 2017, τις βραβεύσεις έκανε ο
πρόεδρος της Ε.Ο.Μ.Α. Γ. Σαρηγιαννίδης.
Τέλος βραβεύτηκε η αντρική ομάδα Βόλεϊ για την άνοδο στην
Β Εθνική κατηγορία της Ε.Π.Ε.Σ.Θ., τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου Χ. Αμπατζίδης.

ο 4ο εορταστικό τουρνουά Προμίνι
διοργάνωσε με επιτυχία την Τέταρτη 4

τος, Φοίνικας Καλαμαριάς (Future Stars)

Ιανουαρίου 2018 στο κλειστό γυμναστή-

διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες και δι-

ριο Θέρμης το Τμήμα Μπάσκετ του Α.Π.Ο.

αγωνιστικές ατομικές δοκιμασίες (Ελεύθε-

και τον οικοδεσπότη Θερμαϊκό Θέρμης. Η

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Θέρμης σε συνεργασία με το

Ο αντιπρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ. Νίκος Λαγός βραβεύει τη νικητήρια ομάδα του Θερμαϊκού

Στιγμιότυπο από τις δραστηριότητες του τουρνουά

νητών MVP αναδείχτηκε ο αθλητής Γιάννης

λέα Θερμαϊκού), Ξάνθος (Μαχητές Δόξας

Αποστολίκας, από το Θερμαϊκό Θέρμης, ο

Πεύκων), Κομάρας (Α.Σ. Πανοράματος)

οποίος αναδείχτηκε, επίσης νικητής στους

και Αξιότης (Φοίνικας Καλαμαριάς (Future

διαγωνισμούς λεϊ απ (lay up) και χοτ σoτ

Stars).

(hot shot), ενώ στο διαγωνισμό τον ελεύ-

Τις απονομές στην νικήτρια ομάδα και

θερων βολών αναδείχτηκε ο αθλητής

τους διακριθέντες αθλητές έκαναν ο αντι-

Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, από την ομά-

πρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ. Νίκος Λαγός,

δα του Αχιλλέα Θερμαϊκού.

ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του

Τέλος, στην καλύτερη πεντάδα της διορ-

Θερμαϊκού Χαράλαμπος Αμπατζίδης και

γάνωσης επιλέχτηκαν οι αθλητές: Αποστο-

Αχιλλέας Μεταλούλης και οι προπονητές

λίκας (Θερμαϊκό Θέρμης), Λίτσας (Αχιλ-

των ομάδων.

Στο Αμβούργο για την κατάκτηση της
ζώνης IPTA ο Ιωάννης Παπαιωάννου

3η θέση K-1 της ISKA για τον
Αναστάσιο Σαμαρά

Σ

Τ

το Αμβούργο αγωνίστηκε
ο αθλητής του Θερμαϊκού
Θέρμη Ιωάννης Παπαιωάννου,
με το σύστημα του Muay Thai
σε 5 γύρους των 3 λεπτών για
την κατάκτηση της ζώνης IPTA.
Ο Παπαϊωάννου είχε την ατυχία να τραυματιστεί από μία
αγκωνιά βαθιά στο φρύδι και
ενώ ο γιατρός δεν επέτρεπε
την συνέχεια του αγώνα μετά
από απόφαση του αθλητή μας
Η αποστολή του Θερμαϊκού στο Αμβούργο
ο αγώνας συνεχίστηκε κανονιπολύ δυνατούς αγώνες με πιο έμπειρους
κά για άλλους 3 γύρους. Στο
σημείο αυτό με απόφαση του γιατρού δια- αθλητές κατάφερε και κατέκτησε την 1η
θέση με δυο νίκες. Ταυτόχρόνα και ο
κόπηκε ο αγώνας.
Παράλληλα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητής Αλέξανδρος Ουζούνης μετά από
της ΕΟΜΑ οι αθλητές του συλλόγου Μπέλι Μπάγια και Αλέξανδρος Ουζούνης πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις.
Ο αθλητής Μπέλι Μπάγια μετά έπο δυο

δύο δυνατούς αγώνες κατέκτησε την 1η
θέση στα κιλά του. Οι δύο αθλητές κατέκτησαν 2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλλια
στο τέλος των αγώνων.

ην 3η θέση στην κατηγορία των 65 κιλών στο στυλ

Κ-1 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kick boxing της ISKA στην
Φλωρεντία της Ιταλίας κατέκτησε ο αθλητής Αναστάσιος Σαμαράς του Club 109 της Θέρμης.
Τον αθλητή συνόδευε ο δάσκαλος της σχολής Ιωάννης Πάζης,
ενώ η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από 70 άτομα από
την Θεσσαλονίκη και όλη την
Ελλάδα.
Στο

παγκόσμιο

πρωτάθλημα

πήραν μέρος σχόλες και αθλητές από όλο τον κόσμο σε διά- Ο αθλητής Αναστάσιος Σαμαράς (αριστερά)
με το δάσκαλο Ιωάννη Πάζη
φορα στυλ του kick Boxing.

Ε

κδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
συλλόγου πραγματοποίησε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης
ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Θέρμης «Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ. Η
εκδήλωση άνοιξε με το καλωσόρισμα από το Γενικό Γραμματέα του συλλόγου Α. Μεταλούλη και την ευλογία της πίτας
από τον πατέρα Κ. Σαμανίδη.
Την πίτα έκοψε ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, ενώ
το φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι του προέδρου της Ε.Ο.Μ.Α.
Γ. Σαρηγιαννίδη.
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης συνεχάρη τη διοίκηση
του συλλόγου για την προσπάθεια που καταβάλλει για την
άθληση της νεολαίας της Θέρμης και τον προσωπικό χρόνο
που διαθέτει για το σκοπό αυτό. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Θερμαϊκού Θέρμης Χ. Αμπατζίδης ζήτησε από το
δήμαρχο και τη διοίκηση του δήμου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου
στη Νέα Ραιδεστό και την αλλαγή του χλοοτάπητα στο γήπεδο
ποδόσφαιρου της Θέρμης.
Στη συνέχεια, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
βραβεύτηκαν ο σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης για
την εθελοντική κάλυψη αγώνων του συλλόγου, τη βράβευση έκανε ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, ο Α. Ιωαννίδης για την χρόνια προσφορά του στον σύλλογο και τον
αθλητισμό, τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου Χ.
Αμπατζίδης και η αθλήτρια Ε. Παπαδοπούλου, για την ανάδειξη της σε πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος 2016-2017
της Α κατηγορίας Γυναικών της Ε.Κ.Α.Σ.Θ., τη βράβευση έκανε
ο υπεύθυνος του Α.Κ.Θ. και αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Ν. Λαγός.
Βραβεύτηκαν, επίσης, για τη συμμέτοχη τους στα τελικά του
πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος σκάκι, οι αθλητές: Κ.
Γεωργίου, Χ. Σιουτόπουλος και Ε. Στεφανίδης, τη βράβευση
έκανε ο αντιδήμαρχος Θέρμης Απόστολος Τσολάκης, καθώς
και οι αθλητές του τμήματος Κινγκ Μπόξινγκ Γ. Παπαϊωάννου,

Νοεμβρίου.

Το ανακαινισμένο γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ακολούθησαν οι βραβεύσεις αθλητών του συλλόγου για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα βραβεύτηκαν από την ομάδα των Ελπίδων οι αθλητές: Ν. Κούσκουρας, (ΠΑ.ΜΑ.Κ.), Β. Μιχαηλίδης, (Δ.Π.Θ. Παιδαγωγικό),
Α. Νταγκονίκος, (Α.Π.Θ. Πληροφορική), Λ. Παπαδόπουλος,
(ΠΑ.ΜΑ.Κ.) και Ν. Τσοπανίδης, (Καβάλα), και από το τμήμα
μπάσκετ οι αθλητές-τριες: Χ. Θώμογλου, (ΠΑ.ΜΑ.Κ.), και Μ.
Καφρίτσας, (ΠΑ.ΜΑ.Κ.). Τις βραβεύσεις έκαναν η πρόεδρος
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Α. Παπαδάκη και η αντιδήμαρχος Θέρμης
Ζ. Γεωργαλή.
Στη συνέχεια βραβεύτηκαν οι αθλητές του συλλόγου που αρίστευσαν στα σχολεία τους. Ειδικότερα, βραβεύτηκαν, από την
ακαδημία ποδοσφαίρου, Δ. Ανθόπουλος, Μ. Γουλιάρης, Π.
Κωνσταντινίδης, Α. Ιωαννίδης, Α. Πέτικας και Χ. Τσεγγελίδης,
από το Εφηβικό, Σ. Νικολαϊδης, Π. Παπαγεράς, Γ. Πετρογιάν-

νης, Ε. Τασιός και μ. Χατζημιχαήλ, από το Παιδικό, και ο Κ.
Ποπότης, από το τμήμα των Ελπίδων.
Από το τμήμα μπάσκετ βραβεύτηκαν οι αθλητές-τρίες: Ν. Κατσαβού, Α. Κουτκουδάκη, Σ. Μαρκούση, Μ. Μαρασλίδη, Α.
Παπαδοπούλου, Ρ. Παλώκα, Α. Σοφιαλάκη και Σ. Στεργίου,
από το τμήμα των Παγκορασίδων, Δ. Γρηγορούδης, από το
τμήμα του Εφηβικού, Κ. Αρχιγένης, Χ. Δρόσος, Α. Μάντης, Σ.
Μοσχόπουλος, Δ. Νόχος -Γρίβας, Κ. Σμυρλής, Μ. Τερζόπουλος, Α. Τσαπαδίκος και Α. Φούρκας -Γεωργιάδης, από το τμήμα του Παιδικού και Σ. Αδαμίδης, Γ. Αϊβαζίδης, Α. Γαλανός,
Ν. Κωτσιώπουλος, Α. Λαππάς, Π. Ντίντης, Δ. Παπαδόπουλος,
Δ. Παπαδόπουλος και Π. Τσάλης, από το τμήμα του Προπαιδικού.
Βραβεύτηκαν, επίσης οι αθλητές: Δ. Ζωνίδης και Ε. Στεφανίδης, από το τμήμα Σκάκι και οι αθλητές-τρίες: Α. Δρυμωνίτη,
Ι. Ζαρζαβάς, Γ. Ιωάννου, Β. Καπετανιδης Κ. Μιχαήλ, Μ. Τουρλάκη, Κ. Χατζημωυσιάδης, Α. Γιουρούκαλη και Κ. Γιουρούκαλης, από το τμήμα Δυναμικών Αθλημάτων.
Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Ε.Π.Σ.Μ. Π. Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Θέρμης Π. Πονερίδης, ο αντιδήμαρχος Σ. Γκιζάρης,
πρόεδροι και εκπρόσωποι αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και εκατοντάδες μέλη και φίλοι του συλλόγου.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος (δεξιά) με τον πρόεδρο της
Πολιτικής προστασίας Κ. Κουγιουμτζίδη (αριστερά)

Ο πρόεδρος του συλλόγου Χ. Αμπατζίδης (δεξιά)
με τον Α. Ιωαννίδη (αριστερά)
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Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 7

Τις βασιλόπιτές τους έκοψαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι
Τιμώντας την παράδοση πολιτιστικοί σύλλογοι του δή-

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

λόπιτας των μελών των συλλόγων. Ειδικότερα:

1 7 7

Τη «γουρουνοχαρά»
εκδήλωση της «γουρουνοχαράς» στα Βασιλικά

τασκευή και συντήρηση του κτιρίου της ΔΕΠΠΑΘ επί της

συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων επισκε-

οδού Φώφης Πατίκα, όπου φιλοξενείται και στεγάζεται

πτών. Το έθιμο αναβίωσε για μια ακόμη χρονιά ο Λα-

ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών. Στό-

ογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών. Οι εκατοντάδες επισκέπτες γεύτηκαν περισσότερα από ογδόντα
(80) κιλά της παραδοσιακής «τσιγαρίδας» των Βασιλικών και διασκέδασαν με χορό και τραγούδια.

Σύλλογος Σερραίων

Στο πλαίσιο της αναβίωσης του εθίμου ο δήμαρχος Θέρ-

Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήμου
Θέρμης.

μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την ανακα-

Σύλλογος Θρακιωτών Μανδτριτσιωτών
Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Θρακιωτών Μανδτριτσιωτών
Θέρμης.

χος της δημοτικής αρχής είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες που θα το
αναβαθμίσουν λειτουργικά και αισθητικά.
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αναβίωση του εθίμου
της «γουρουνοχαράς»

Στο μέγαρο η «Αρετσού»

Δραστηριότητες
των Γηγενών Μακεδόνων

Σ

την εκδήλωση «Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου» που πραγματοποιήθηκε στο
μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης έλαβε μέρος ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού». Ο σύλλογος παρουσίασε χορούς από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, καθώς και έθιμα της πρωτοχρονιάς από
το Νέο Ρύσιο. Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του
συλλόγου Γιώργος Δημητριάδης την εκδήλωση πλαισίωσε 12μελής ομάδα μουσικών, καθώς και πολυμελείς
χορωδίες.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου έκοψε την πίτα του. Ακολούθησε γλέντι με εκλεκτά εδέσματα που έφεραν όλα τα μέλη
μέχρι αργά.

Σύλλογος Κρητικών
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Η

μου διοργάνωσαν εκδήλωσεις για το κόψιμο της βασι-

Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος φίλων Κρητικής παράδοσης
«Η Ξαστεριά».

Τ

ο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και το παραδοσιακό καφενείο διοργάνωσε ο σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος».
Παράλληλα το τμήμα Νέων του συλλόγου συμμετείχε
σε συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων στα λουτρά
Λουτρακίου (Πόζαρ) της Αριδαίας.

ΛΑΚΚΙΑ

Εορταστική εκδήλωση

Ε

κδήλωση για την αφή του «Χριστουγεννιάτικου Καραβιού» πραγματοποίησε ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λακκιάς στην πλατεία του οικισμού.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη εορτή με
συμμετοχή όλων των τμημάτων του συλλόγου καθώς
και των παιδιών του Νηπιαγωγείου Λακκιάς, που πλημμύρισαν με κάλαντα, χορούς και έθιμα του Δωδεκαημέρου την αίθουσα του Συλλόγου.

Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου
Σύλλογος Βλάχων

Ο Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου Ζουμπάτ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην έδρα του Συλλόγου, στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Τριλόφου.

Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Βλάχων Θέρμης Τριαδίου «Ο
Άγιος Νικόλαος».

Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων
Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης
«Ο Μέγας Αλέξανδρος».

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Παρασκευής
Την πίτα του έκοψε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής.

Σύλλογος Ποντίων
Την πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Ποντίων «Παναγία Σουμελά»
δήμου Θέρμης.

Την πίτα τους έκοψαν οι Πρόσκοποι
Την πίτα τους έκοψαν τα μέλη του 1ου Συστήματος Προσκόπων της Θέρμης στο σπιτάκι δίπλα από την τούμπα του Τιμίου
Σταυρού.

ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΌ ΌΜΙΛΟ ΘΈΡΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΌΦΟΥ

Αφιέρωμα στην Θεσσαλονίκη

Εορταστικές δράσεις

Μ

καμάνου - τραγούδι, Βαγγέλης Ψαθάς

Ο

-Ζουρνας, κλαρίνο, Αργύρης Κόκκορης

κούδια (στρογγυλά τηγανη-

-λαούτο, Αστέριος Τράκας -βιολί, Βαγ-

τά σαν λουκουμάδες), είπε

γέλης Ψαθάς -κρουστά, Σταύρος Παζα-

τα κάλαντα σε σπίτια και

ρέντζης -ζουρνά και Κώστας Κυριακίδης

καταστήματα του χωριού.

-ποντιακή λύρα.

Για να μάθουν το έθιμο οι

ια ιστορική αναδρομή μέσα από
τραγούδια και χορούς από όλη την
περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιλάμβανε
η χρονιάτική εκδήλωση που παρουσίασε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης. Τα χορευτικά
τμήματα του Ομίλου μέσαv από τους
χορούς από τα Βασιλικά, την Πυλαία, το
Ασβεστοχώρι, την Καλαμαριά με τους
Πόντιους και Μ. Ασιάτες, την Άσσηρο,
την Βαλμάδα και τον Δρυμό, παρουσίασαν κράμα διαφορετικών πολιτισμών,
παραδόσεων και νοοτροπιών της Θεσσαλονίκης.
Τα κείμενα, η αφήγηση και η καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης ήταν
του Θωμά Ράδη, ενώ την εκδήλωση

πλαισίωσαν οι μουσικοί: Μελίνα Χατζη-

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου
αναβιώνοντας το έθιμο με τα κλι-

νέοι κάτοικοι ο σύλλογος
μοίραζε κλικούδια αντί να
παίρνει όπως ήταν το έθιμο.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου

θα

κάνει

τον

αποκριάτικο χορό του στις

11 Φεβρουαρίου, Κυριακή, και ώρα
13.30 στην ταβέρνα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ.
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 7

Εκπαίδευση αμάχων

Δ

Οι πολίτες που συμμετείχαν εκπαιδευτήκαν στην

Θέρμης σε θέματα Π.Σ.Ε.Α., πραγματοποιήθηκε

από τον Ανχ/ης (ΠΖ) του στρατού ξηράς Δημήτριο

στο δημοτικό θέατρο Θέρμης, από το τμήμα πο-

Καμπισιούλη, τον υποπυραγό του πυροσβεστικού

λικής άμυνας του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης.

σώματος Ευάγγελο Δρεγγόπουλο, τον διασώστη

Την ευθύνη της διοργάνωση της εκδήλωσης είχε ο

του Ε.Κ.Α.Β. Νικόλαο Μαρνέλα, και το στέλεχος

Αστυνόμος Β’ του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης

από της Πολιτικής Προστασίας Θέρμης Σαραντία

Κώστας Κιουτσούκης

Παυλικάνη.

πρόληψη και προστασία του άμαχου πληθυσμού

Βοήθεια για τις φυλακές Διαβατών

ας, Ελληνική Οργάνωσης Πρόνοιας και Ισότητας, «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» η οποία εδρεύει
στον οικισμό του Τριαδίου του δήμου μας.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η δραστη-

υπάρχει μεγάλη ανάγκη για:

ριότητα και ο απολογισμός δράσεων του

Ανδρικά ρούχα, (μπλούζες, παντελόνια

2017, ενώ συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης

σεντόνια, μαξιλαροθήκες, είδη προσωπι-

εργαζομένων του πραγματοποίησε το Κέ-

έκοψε ο διευθυντής του Π.Ε.Δ.Υ. Κέντρου

ντρο Υγείας Θέρμης. Την πίτα ευλόγησε

Υγείας Θέρμης Ιορδάνης Κελγκούρης.

Ιανουαρίου εκδήλωση για την κοπή της πί-

συλλόγου στις φυλακές των Διαβατών

μποτάκια), εσώρουχα, κάλτσες, κουβέρτες,

ο πατέρας Κωνσταντίνος Σαμανίδης και

Κέντρου Θέρμη πραγματοποιήθηκε στις 13

τας του συλλόγου.

κούλα και χωρίς επένδυση), παπούτσια (όχι

Εκδήλωση για την κοπή της πίτας των

Στο μεταξύ στο θέατρο του Πολιτιστικού

Όπως, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του

τζην, φόρμες, μπουφάν- όλα χωρίς κου-

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Ανχ/η (ΠΖ) του στρατού ξηράς
Δημήτριου Καμπισιούλη

Κέντρο Υγείας Θέρμης

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

Β

ανάγκης για τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού φορέα.
Απονεμήθηκαν

ευχαριστήριες

τιμητικές

κής υγιεινής (σαπούνια, αφρός ξυρίσματος,

πλακέτες στους χορηγούς - συνεργαζόμε-

σαμπουάν, κρεμοσάπουνο, κλπ).

νους φορείς με την ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Κ.Υ.Θ.

Δωρεά τροφίμων
Η εταιρία ειδών υγιεινής Baklatsidis bros με

θρωπικό έργο του αείμνηστου πατέρα τους

υψηλό το αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευ-

Ανδρέα Μπακλατσίδη, ο οποίος υπήρξε

θύνης, έκανε για ακόμα μία χρονιά, δωρεά
τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες του δή-

μέγας χορηγός του Κέντρου Υγείας Θέρμης.

μου Θέρμης για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στην κοινωνική
λειτουργό του Κέντρου Υγείας Θέρμης Μαρία Κοκκίνη, η οποία είναι αρμόδια για τη
σωστή διεκπεραίωση της δωρεάς.
Τα αδέλφια Μπακλατσίδη, συνεχίζουν
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του συλλόγου

1 7 7

με την ίδια αγάπη και φροντίδα το φιλαν-

Στιγμιότυπο από την παράδοση της δωρεάς
των τροφίμων.
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ο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 13, 20 και 28 Δεκεμβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής
αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ιήμερη εκδήλωση για την εκπαίδευση του
άμαχου πληθυσμού των κατοίκων του δήμου

οήθεια για τις φύλακες Διαβατών συγκεντρώνει ο μη κερδοσκοπικός φορέ-

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

Τ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

- Τροποποίησέ κατά πλειοψηφία το Π. Δ/τος της
6.6.2000 (ΦΕΚ 428/Δ/12.7.2000) περί «έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος οικισμού
Θέρμης» ως συμπλήρωση της «Μελέτης προσαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου της Δ.Ε. Θέρμης του
δήμου Θέρμης στο Ν.4269/2014 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Δ.Ε. Θέρμης». Με την απόφαση μειοψήφησαν
οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζουνης, Τριανταφυλλίδου και
Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό,
ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Ενέκρινε ομόφωνα το φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο
«Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε Βασιλικών δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο ΑΠΕ για το έργο
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές
κοινότητες Λιβαδιού, Περιστεράς και Αγ. Αντώνιου (οικισμοί Αγίου Αντώνιου και Μονοπήγαδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών δήμου
Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών «Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στον εντοπισμό προβλημάτων και
κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών με δημοτικές
ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών
χαρτών σε 8 κοινότητες του δήμου Θέρμης»
(αρ. Μελ.: 3/2017)
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση των άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (κάδοι απορριμμάτων) και καθορισμός μελών επιτροπής για την
καταμέτρηση και εκτίμησής τους, ενώ ορίστηκε
ως μέλος της επιτροπής, ο Δ.Σ. κ. Σαμαράς με
αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Σαραφιανό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μίσθωσης χώρου στη
Θέρμη για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην Ιδιωτική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζουνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση επιτροπής
για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις
εκμισθώσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων
πραγμάτων του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 270/81 για το έτος 2018.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή του δήμου
Θέρμης στο Δίκτυο Στήριξης του Παλαιστινιακού
ζητήματος και την ψήφιση της διακήρυξης της
επιτροπής πρωτοβουλίας.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτησης τακτικού μέλους της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
και την αντικατάστασή του από τον κ. Μάρκου
Παναγιώτη.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή σχετικής πίστωσης σε αυτές
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δήμου
Θέρμης και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής
παραλαβής εργασιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων
ποσών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Συζήτησε και αποφάσισε σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση του Οργανισμού
Εθνικού Κτηματολογίου και την κατάργηση
του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού
Γραφείου Βασιλικών, τα εξής:
- Να αιτηθεί τη συνέχιση της λειτουργίας
του Υποθηκοφυλακείου –Κτηματολογικού
γραφείου Βασιλικών το οποίο σύμφωνα με
το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του
Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» καταργείται καθώς:
-Έχει πολύ μακρά χρονολογικά ιστορία, διαθέτει τεράστιο όγκο δεδομένων και αρχείου με αναφορά σε πολλά αγροκτήματα των
Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης κατά
κύριο λόγο αγροτικών χρήσεων γης. Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα μεταφοράς του
αρχείου και σύνδεσης αυτού με υφιστάμενα
άλλα αρχεία αστικού τύπου.
-Εξυπηρετεί 35 χωριά δύο Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με πληθυσμό πολύ μεγάλο και αγροκτήματα πολλών εκατοντάδων
χιλιάδων στρεμμάτων. Χαρακτηριστικές είναι
οι περιπτώσεις των μεγάλων οικισμών Καλλικράτειας, Γαλατίστης, Επανομής Βασιλικών
και φυσικά ακόμη μικρότερων όπως Λακκώματος με τη βιομηχανική ζώνη Ελαιοχώρια,
Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες κλπ.
-Στην δημοτική κοινότητα Βασιλικών όπου
λειτουργεί αυτή η υπηρεσία από τη δεκαετία
του 1950 υπάρχει και λειτουργεί Ειρηνοδικείο που συμβάλει στη γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπλέκονται στις
συναλλαγές του κοινού με το Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό γραφείο. Επίσης οι
σχετικές δραστηριότητες υποστηρίζονται από
τέσσερα συμβολαιογραφικά γραφεία που
λειτουργούν στην Κοινότητα
-Τέλος η κατάργηση της σχετικής υπηρεσίας
δημιουργεί περαιτέρω υποβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υπέρ της εξυπηρέτησης
του δημότη στη γενικότερη περιοχή αντί να
αποκεντρώνει υπηρεσίες τις συγκεντρώνει στα
μεγάλα κέντρα υποχρεώνοντας τον πολίτη σε

άσκοπες μετακινήσεις και σε πολύ δυσκολότερη εξυπηρέτηση.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ.
10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου από το έτος
2018. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη, Σαραφιανός, Χρυσοστομίδου, Τριανταφυλλίδου, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018, ετησίου
προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και
Αθλητισμού Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας, ενώ ο Δ.Σ. κ
Βλαχομήτρος τοποθετήθηκε με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ένσταση του αναδόχου κατά της υπ’ αρίθμ. 36747/13.10.2017
πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης με την οποία δεν
έγινε δεκτό το αίτημά του για επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
έργου «Βελτίωση αντιπυρικής προστασίας
δημοτικών δασικών εκτάσεων δήμου Θέρμης» με υποέργο «Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασικών εκτάσεων δήμου Θέρμης»
(Α.Μ.13/2014 και Α.Ε. 7/2014).
- Παρέτεινε ομόφωνα το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης «Αποτυπώσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων για υπαγωγή στον
Ν. 4178/2013 και επικαιροποίηση μελέτης
προπονητηρίου και έκδοση άδειας δόμησης
αυτού στο 454β αγροτεμάχιο Ταγαράδων»
- Παρέλαβε ομόφωνα τη μελέτη «Αποτυπώσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων για
υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 και επικαιροποίηση μελέτης προπονητηρίου και έκδοση
άδειας δόμησης αυτού στο 454β αγροτεμάχιο
Ταγαράδων».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα
οριστικής παραλαβής εργασιών. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος,
ο οποίος καταψήφισε το πρωτόκολλο που
αφορά τις ταφές –εκταφές, ενώ οι Δ.Σ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας,
οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό στο ίδιο
πρωτόκολλο.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραγραφή αξιώσεων κατά του δήμου Θέρμης
- Ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση δαπάνης και
τη δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων κερασμάτων.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μετάβαση του κ.

Δημάρχου στην Αθήνα και τη δέσμευση της
σχετικής πίστωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό
χρήσης έτους 2016 του δήμου Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Σφονδύλας, Αγοραστούδη, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης και Χρυσοστομίδου
τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμό
οικονομικού έτους 2016 του δήμου Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Σφονδύλας, Αγοραστούδη, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης και Χρυσοστομίδου
τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό
οικ. έτους 2017 (37η αναμόρφωση).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση της
σύμβασης μεταξύ Δ. Θέρμης και Fraport για
ένα (1) μήνα έως 31/01/2018, μετά τη λήξη της
υπογραφείσας στις 31/12/2017. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης
και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με
λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφασης του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη, Ιωσηφίδης, Σαραφιανός, Χρυσοστομίδου –Σαμαρά, Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα τέλη χρήσης του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλατείας Παραμάνα οικισμού Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την προσθήκη στον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων
χώρων δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την τσιμεντόστρωση πεζοδρομίου μεταξύ των ΟΤ 472 και ΟΤ 360 Κ.Π.
στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την τεχνική περιγραφή
έργων βελτίωσης σύνδεσης του 01Ν του ΟΤ
176Α με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα
οριστικής παραλαβής εργασιών. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος, ο
οποίος καταψήφισε το 6ο πρωτόκολλο που
αφορά την εργασία εκκενώσεων βόθρων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων
ποσών.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (36η αναμόρφωση).
- Συγκρότησε ομόφωνα τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
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Την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας
του θεσμού της «παράλληλης στήριξης»

Μόνιμες θέσεις εργασίας για τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων:
ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης

Τ

ην σωστή λειτουργία του θεσμού της «παράλληλης στήριξης» στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ζητούν με το παρακάτω κείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και
Παιδείας, εκατοντάδες γονείς (μεταξύ αυτών και πολλοί συνδημότες μας).
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι εδώ και αρκετούς μήνες, «είμαστε θεατές μιας τραγικά ανεπαρκούς εφαρμογής (ενίοτε και
παντελούς ανυπαρξίας) του θεσμού της «παράλληλης στήριξης» στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση των μαθητών
που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών ή
μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών. Για πολλούς μαθητές,
που τυγχάνει να εμπίπτουν, μεν, (π.χ.) στο φάσμα του αυτισμού,
καταλαμβάνουν, δε, μια κάπως πιο υψηλή θέση στην κλίμακα
λειτουργικότητας των σχετικών περιστατικών (πχ: βλ. περιπτώσεις «asperger»), είτε έχουν μια μέτρια λειτουργικότητα, είτε
πάσχουν από συναφείς του αυτισμού νοητικές παθήσεις και
αναπηρίες, είτε έχουν κινητικές αναπηρίες, είτε έχουν προβλήματα όρασης, είτε έχουν προβλήματα ακοής, είτε υποφέρουν
από διάσπαση προσοχής (ΔΕΠΥ), είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αλλά και ενδεδειγμένο ότι, τόσο προς βελτιστοποίηση
της κανονικής ένταξής τους στον κοινωνικό περίγυρο, όσο και
προς επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προόδου τους, είναι
επιβεβλημένη η ένταξή τους σε πλαίσιο σχολείου, που αφορά
σε συνύπαρξη με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.
Η ένταξη των παιδιών με τα ως άνω προβλήματα στο δημόσιο
σχολείο ευεργετεί οικονομικά το κράτος, καθώς, τα παιδιά αυτά
μέσω της ένταξης στο σχολικό περιβάλλον ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα της όποιας αναπηρίας τους και γίνονται
λειτουργικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ενώ αργότερα,
θα βρεθούν σε θέση να σπουδάζουν και να εργάζονται.
Δεν θα είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι, η ένταξή τους
στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης αποτελεί και μακροπρόθεσμο
οικονομικό κίνητρο βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης
και των υπηρεσιών πρόνοιας. Η δε επιτυχής ένταξη των ως
άνω παιδιών σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όταν παρίσταται κοντά τους, κατά την
ώρα της διδασκαλίας στην τάξη ή ακόμα, ενίοτε, και κατά την
ώρα του διαλείμματος, συνοδός εκπαιδευτικός ή εν δυνάμει
επιστήμονας εξειδικευμένος στην ειδική αγωγή. Ο/Η τελευταίος/α, με κατάλληλες διακριτικές επεμβάσεις, είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ικανός/ή να αποκαθιστά
την πολύ πιθανή ενδεχόμενη (μικρή ή μακρά) διακοπή της
επαφής του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται επιτόπου ή να ακυρώνει τεχνικά την απομόνωσή του από
τα άλλα παιδιά ή να αποκαθιστά την για διάφορους λόγους
απομάκρυνσή του συνοδευόμενου μαθητή από τον ρου μιας
διδασκαλίας μέσα στην τάξη, λόγω πιθανής φασαρίας, γεγονός που προκαλεί αποπροσανατολισμό στον μαθητή-φορέα
αναπτυξιακών διαταραχών ή λοιπών αναπηριών ή μαθησιακών προβλημάτων. Η τακτική της παράλληλης στήριξης είναι,
κατά γενική παραδοχή, η πιο καταξιωμένη μέθοδος αποκατάστασης των εκπαιδευτικών προβλημάτων που εμφανίζουν τα
παιδιά με τα παραπάνω αναφερόμενα εκκρεμή ζητήματα, σε
πολλά εκ των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων (π.χ.
Γαλλίας). Αποτελεί με βάση τα ακαδημαϊκά προβλεπόμενα
την ιδανικότερη μέθοδο ένταξης ενός παιδιού με σχετικά προβλήματα στον κοινωνικό περίγυρο των συνομηλίκων του, που
είναι το σχολικό περιβάλλον της τάξης και του διαλείμματος.
Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι για τα παιδιά φορείς των παραπάνω προβλημάτων υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές προβλέψεις, που επιτάσσουν την βέλτιστη δυνατή μεταχείριση των

εν λόγω παιδιών, βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, είναι εύλογο, πως δεν μπορεί να απουσιάζει η
παράλληλη στήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας που ανήκει στην ΕΕ. Παρόλα τα παραπάνω, παρατηρείται,
εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα μας, μια άνευ προηγουμένου «κακοποίηση» του εν λόγω εκπαιδευτικού θεσμού. Σε
αντίθεση με κάθε καταγραμμένη επιστημονική πρακτική, προφανώς για λόγους καθαρά και στεγνά «λογιστικούς», προς
ελάττωση του κόστους της προϋπολογισμένης αμοιβής των
όποιων σε αριθμό εν δυνάμει «εκπαιδευτικών» συνοδών, το
ελληνικό Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των ευθυνών
του, απέναντι στα παιδιά με τα παραπάνω προβλήματα, που
χρήζουν παράλληλης στήριξης. Η απαράδεκτη αυτή για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα αποποίηση των κρατικών ευθυνών
διαφαίνεται, κυρίως, με τρεις ειδεχθείς πρακτικές/τεχνάσματα:
Είτε αποφεύγεται με νομιμοφανείς προφάσεις από τον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης (ΚΕΔΔΥ= Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης
Διάγνωσης Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) ο
ορισμός εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, εκεί όπου μια
αντικειμενική διάγνωση παιδο-ψυχιάτρου θα το επέβαλε, είτε
καθυστερεί για απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα ο διορισμός του ειδικού εκπαιδευτή -συνοδού, με αποτέλεσμα να
προχωράει η σχολική χρονιά και ο μαθητής με προβλήματα
να έχει δραματικές απώλειες από τα τεκταινόμενα στην τάξη,
είτε διορίζεται ο/η συνοδός εκπαιδευτικός για λίγες μόνον ώρες
από το σύνολο των σχολικών ωρών, με το ίδιο ακριβώς οικτρό
αποτέλεσμα, που αναφέραμε προηγούμενα. Σε κάθε περίπτωση, όποια επιπλοκή και να έχει λάβει χώρα, συνέπεια είναι ο
μαθητής με προβλήματα, επί της ουσίας, να «τιμωρείται», χάνοντας εντελώς το αγαθό της εκπαίδευσης, ως μη όφειλε, προς
εξυπηρέτηση κάποιων λογιστικής φύσης σχεδίων ή οδηγιών
«απ’ έξω», γεγονός που αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα,
όπως αυτά έχουν ψηφισθεί και κατοχυρωθεί προς προστασία
όλων ανεξαιρέτως των Ευρωπαίων πολιτών, σε Ευρωπαϊκό
και Συνταγματικό επίπεδο.
- Επειδή ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά
οριοθετούνται στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ,
είναι υποχρεωτικός και επιβεβλημένος σε κάθε κυβέρνηση
του ελληνικού κράτους, που αναδεικνύεται με δημοκρατικές
διαδικασίες, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, παρά τις όποιες
αντίθετες υποδείξεις από ξένα κέντρα, Επειδή από 5.000 εγκεκριμένες (μέχρι το καλοκαίρι του 2017) αιτήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, που βασίζονται σε ισάριθμες γνωματεύσεις των
δημόσιων ΚΕΔΔΥ, ικανοποιήθηκαν μόλις 1377, ενώ υποτίθεται ότι, μέχρι τέλους του Νοεμβρίου του 2017, υποτίθεται
ότι θα έπρεπε να έχουν διατεθεί άλλες 923 πιστώσεις για ένα
επτάμηνο(!).
- Επειδή τα παιδιά που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών ή μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών
δικαιούνται εκ του νόμου τη μέγιστη δυνατή φροντίδα από την
εκάστοτε πολιτική ηγεσία,
- Επειδή τα αδιέξοδα που καταγράφονται καθημερινά στην βασική εκπαίδευση των ελληνόπουλων πάγια απαιτούν άμεσες
απαντήσεις και λύσεις,
- Επειδή, στο Άρθρο 21, παρ. 1, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση εις βάρος των παιδιών που αντιμετωπίζουν τα ως άνω
προβλήματα, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης,
- Επειδή, στο Άρθρο 24, παρ. 2, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, οφείλεται να δίνεται πρωταρχική
σημασία στο συμφέρον των οιωνδήποτε παιδιών σε σχέση με
άλλα ζητήματα προς επίλυση, ιδίως δε, όταν πρόκειται για δα-

πάνες που αφορούν στην άρτια εκπαίδευσή τους και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που σημαίνει
ότι, οφείλει να τίθεται υπό τη σχετική συγκριτική αξιολόγηση
κάθε προβλεπόμενη δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού
- Επειδή είναι ανάγκη να σταματήσει επιτέλους η κοροϊδία
προς τους γονείς μαθητών που υποφέρουν από τα ως άνω
προβλήματα ή αναπηρίες,
- Επειδή, βάσει του Άρθρου 26, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, τα παιδιά ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται σε
θέση να επωφελούνται από μέτρα που θα εξασφαλίζουν την
αυτονομία, την κοινωνική & επαγγελματική τους ένταξη στον
κοινωνικό περίγυρο, με την παράλληλη στήριξη στο σχολείο
να είναι, κατά γενική ομολογία, το ιδανικότερο σχετικό μέτρο,
- Επειδή, βάσει του Άρθρου 16, παρ. 4, του Συντάγματος ...
«To κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που ... έχουν ανάγκη
από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές
τους», με τη μεγαλύτερη ενίσχυση στην περίπτωση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ή λοιπές αναπηρίες να είναι, αναμφίβολα, η «παράλληλη στήριξη» στην Α’βάθμια και
Β’βάθμια εκπαίδευση,
- Επειδή, βάσει του Άρθρου 21, παρ. 6, του Συντάγματος ...
«τα άτομα με αναπηρίες (εν προκειμένω, εκείνα τα παιδιά που
όντας ΑμεΑ, μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης, μέσω του θεσμού της παράλληλης στήριξης) έχουν
δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική . . . ζωή της Χώρας» (εκ των οποίων, το βέλτιστο μέτρο είναι η «παράλληλη στήριξη» στην Α’βάθμια και
Β’βάθμια εκπαίδευση),
Ερωτάσθε:
1. Με βάση ποια ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια, πορίσματα ερευνών ή μελέτες αλλά και με ποια σύνθεση αξιολογητών από την πλευρά της ειδικότητας προκρίνεται στα αρμόδια ΚΕΔΔΥ (ή όχι) για έναν μαθητή (με εμφανή αναπτυξιακά
προβλήματα ή μαθησιακά προβλήματα ή λοιπές αναπηρίες)
η παράλληλη στήριξη, όταν οι γονείς, ως δικαιούνται από τη
νομοθεσία, επιλέγουν τη φοίτηση του παιδιού τους σε σχολεία
τυπικής ανάπτυξης;
2. Με βάση ποια ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια, πορίσματα ερευνών ή μελέτες προκρίνεται η παράλληλη στήριξη
μαθητών με αναπτυξιακά προβλήματα ή μαθησιακά προβλήματα ή λοιπές αναπηρίες μόνον για λίγες ώρες από τις συνολικές ώρες διεξαγωγής των σχολικών μαθημάτων, όταν και
όπου έχει εγκριθεί η παροχή συνοδού εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης;
3. Τι εκ των δυο παρακάτω θεωρείτε πλέον πρώτιστης σημασίας, όσον αφορά στον πολιτικό επιτελικό σχεδιασμό της ελληνικής παιδείας; την εξοικονόμηση δαπανών, μη καλύπτοντας
αμοιβές εκπαιδευτικών-συνοδών των μαθητών με αναπτυξιακά προβλήματα και λοιπές αναπηρίες ή την βέλτιστη δυνατή
πρόοδο των ελλήνων μαθητών φορέων των ειδικών ως άνω
προβλημάτων, που μόνον με την εμπλοκή του θεσμού της παράλληλης στήριξης στην καθημερινή τους επαφή με το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί;
4. Αποτελεί πολιτική βούληση της κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του
θεσμού της παράλληλης στήριξης στην 100% πληρότητα των
διδακτικών ωρών αλλά και η εφεξής έναρξή της για κάθε παιδί
στον σωστό χρονισμό, όπως επιβάλουν, τόσο ο σεβασμός στα
ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές κλπ αναπηρίες που φοιτούν σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης,
όσο και οι ισχύουσες παιδαγωγικές επιστημονικές πρακτικές;

Μ

ία από τις συνέπειες τις δημοσιονομικής κρίσης
και της συνακόλουθης αναγκαίας προσαρμογής των λειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών στις
απαιτήσεις των μνημονίων ήταν η δραστική μείωση
του ανθρώπινου δυναμικού των δήμων. Η μείωση
αυτή ήταν τόσο αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων
ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων αλλά και της
ακατανόητης απόφασης για απαγόρευση προσλήψεων ακόμη και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των
δήμων οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν η
εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων με προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου, δηλαδή με
συμβασιούχους (έκτακτο προσωπικό).
Η πρακτική αυτή, με εξαίρεση τις λίγες περιπτώσεις
των τουριστικών δήμων όπου η ενίσχυση με έκτακτο
προσωπικό κατά τους θερινούς μήνες είναι λογική,
ήταν εξόχως προβληματική. Αφενός, οι εργαζόμενοι
αυτοί δεν μπορούσαν να προβούν σε οποιαδήποτε
προγραμματισμό της ζωής τους αφού ήταν μόνιμα
όμηροι των εκάστοτε εγκρίσεων από το Υπουργείο,
αφετέρου οι υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούσαν
να αξιοποιήσουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους
σε νέες πρακτικές και τεχνολογίες αφού η παραμονή
τους στην εργασία είχε ημερομηνία λήξης.
Η παράταξή μας ανέκαθεν είχε ως βασική της αξία
το δικαίωμα στη μόνιμη εργασία αλλά και ως σχέδιο λειτουργίας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με μόνιμο προσωπικό. Και παρόλο που κάθε
χρόνο, με τον σωστό προγραμματισμό των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού κατάφερνε να έχει έγκαιρα το απαραίτητο προσωπικό για τον δήμο, τόσο σε
τοπικό επίπεδο συλλογικής δράσης (ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας) αλλά και σε κεντρικό επίπεδο (ΚΕΔΕ)
έθετε με εμφατικό τρόπο και διεκδικούσε συνεχώς
την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας.
Στις δικές της συνεχείς προσπάθειες προστέθηκε πέρσι με θετικό πρόσημο και ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων και ιδίως των συμβασιούχων του δήμου
μας, που δίχως ποτέ να θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των πολιτών, αγωνίστηκαν με αξιοπρέπεια
για το δικαίωμά τους στην εργασία.
Καταλυτικό ρόλο σ’ όλη αυτή τη διεργασία έπαιξε
η σχετική απόφαση της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της
ολομέλιας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε
στις 7 Ιουνίου 2017, που χαρακτήριζε αντισυνταγματικές τις διαδοχικές παρατάσεις των συμβάσεων

των εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, με
τις οποίες είχε επιχειρήσει αποσπασματικά να δώσει
λύση το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόβλημα της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών.
Και έτσι σήμερα φτάσαμε στο πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα, η κυβέρνηση μετά από τις εξαντλητικές πιέσεις της αυτοδιοίκησης και τον ανυποχώρητο αγώνα
των εργαζομένων, να προχωρήσει στη δημοσίευση
της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018) για την
πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων
εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού, συνδέσμους και νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σε αυτήν την προκήρυξη ο δήμος Θέρμης με θα ενισχύσει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του με πενήντα
εννέα (59) θέσεις τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνουν επόπτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγους,

> Το φαινόμενο
των ομήρων
συμβασιούχων
πρέπει
να σταματήσει
να υφίσταται
ηλεκτρολόγους οχημάτων, μηχανοτεχνιτών-μηχανολόγων οχημάτων, οδηγών και οδηγών απορριμματοφόρων και γεωργικού ελκυστήρα, οικοδόμων, χειριστών μηχανημάτων έργων και εργατών καθαριότητας. Η διαδικασία πρόσληψης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες και έτσι σε
σύντομο χρονικό διάστημα ο δήμος Θέρμης θα είναι
σε θέση να αξιοποιήσει το νέο αυτό ανθρώπινο δυναμικό στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι οι εργαζόμενοι του δήμου
Θέρμης, αλλά και των υπόλοιπων δήμων, που τόσο
καιρό παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο συμ-
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βάσεων ορισμένου χρόνου, θα έχουν ειδική μοριοδότηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης
έτσι ώστε να αναγνωριστεί η πολύτιμη εμπειρία τους.
Αλλά ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Τόσο
οι παρατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν την πάλη
για στελέχωση και των υπόλοιπων υπηρεσιών με μόνιμο και καλά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα
μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης και γενικά οι ανταποδοτικές υπηρεσίες που χρειάζονται νέους τακτικούς εργαζομένους.
Υπάρχουν πολλές κρίσιμες περιοχές δραστηριότητας
των δήμων, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και ο διοικητικός-οικονομικός
τομέας λειτουργίας τους, που απαιτούν άμεση ενίσχυση. Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να
κατανοήσει το κρίσιμο και σημαντικό έργο που υλοποιούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και να
προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες που θα καταστήσουν
τους δήμους αυτόνομους και επαρκείς σε ανθρώπινο
δυναμικό. Το φαινόμενο των ομήρων συμβασιούχων
πρέπει να σταματήσει να υφίσταται παρά μόνο σε
πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν εξυπηρετούνται κοινωνικές ανάγκες (όπως τα προγράμματα
απασχόλησης ατόμων πλησίον της σύνταξης, κλπ.).
Το δικαίωμα στην εργασία δεν μπορεί να υποκαθίσταται με ολιγόμηνες ευκαιρίες απασχόλησης. Το δικαίωμα στην εργασία είναι στοιχείο της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και άρα βασική συνιστώσα της δημοκρατίας.

28

Τα νέα των παρατάξεων

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 7

Τα νέα των παρατάξεων

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 7

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Η απλή αναλογική και
οι «κίνδυνοι που εγκυμονεί»

Περί πολιτισμού και
αθλητισμού ο λόγος…

Σ

Μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, πολλά και συ-

φίας (και όχι να μουρμουρίζουν στους διαδρόμους), μη

γκεκριμένα:

φοβούμενοι ότι ο δήμαρχος δεν θα τους αναθέσει κάποια

της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, δημοσιεύθηκε άρθρο

Μ

1) η δημιουργία εκτεταμένου πελατειακού δικτύου,

έμμισθη θέση, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι θα εκλέ-

νωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος

με τίτλο «Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ

2) η αποφυγή λήψης του παραμικρού δυσάρεστου μέτρου

γονται από το Δ.Σ. Ο δήμαρχος πρέπει να μετατραπεί σε

και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) για το έτος 2018

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ».

«για να μη στεναχωρηθούν οι ψηφοφόροι και αλλάξουν

εκτελεστικό θεσμό των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

Νομίζουμε ότι ο κάθε δημοκρατικός πολίτης, που θα διά-

αναφερθήκαμε στα δίδακτρα της ΔΕΠΠΑΘ καθώς και

προτίμηση», έστω κι’ αν θίγονται μείζονα συμφέροντα του

γάνων και ο αποφασιστικός του ρόλος να περιοριστεί στα

βαζε αυτή την άποψη, θα διακατεχόταν από δυσάρεστη

συνόλου και άλλα πολλά.

τρέχοντα καθημερινής φύσης ζητήματα.

έκπληξη γι’ αυτή τη θέση, πολύ δε περισσότερο όταν

Αλλά από το σημείο να μη μας αρέσει η απλή αναλογική,

- Η καλλιέργεια κλίματος και κουλτούρας συνεργασίας σ’

προέρχεται από μια δημοκρατική παράταξη, που στο πα-

επειδή κρίνουμε ότι δε μας συμφέρει, μέχρι του σημείου

ένα χώρο, που κατ’ εξοχήν προσφέρεται γι’ αυτό. Όσοι

ρελθόν (στο πολύ μακρινό είναι η αλήθεια) είχε ως βασι-

να τη θεωρούμε επικίνδυνη, η απόσταση είναι μεγάλη.

ασχολούνται με την Τ.Α. γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις σε

αρχή επιμένει να προσπαθεί να πείσει ότι ασκεί κοινω-

κή θέση την καθιέρωσή της. Από τότε φαίνεται ότι κύλησε

Θα προσπαθήσουμε, στο βαθμό που μας επιτρέπει ο χώ-

ποσοστό, ίσως και άνω του 90% λαμβάνονται ομόφωνα.

νική πολιτική με εκπτώσεις με εισοδηματικά κριτήρια

πολύ νερό στ’ αυλάκι, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο το

ρος, να αναδείξουμε τα σπουδαιότερα επιχειρήματα για

Στα καίρια ζητήματα που υπάρχει διαφωνία (π.χ. προϋπο-

δηλαδή με κριτήρια φτώχιας, οι πολίτες αντιλαμβά-

δημοκρατικό σύστημα της απλής αναλογικής να θεωρείται

την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογι-

λογισμός), θα πρέπει να δημιουργείται πραγματική πλειο-

νονται διαφορετικά πράγματα. (Και εδώ καθόλου δεν

επικίνδυνο για τους δήμους.

κού συστήματος ανάδειξης όλων των οργάνων της Τ.Α.

ψηφία άνω του 50%.

Με το πλειοψηφικό σύστημα που ισχύει και δίνει πλειοψη-

- Η ισοτιμία της ψήφου αρκεί από μόνη της ως επιχείρημα

- Η άποψή μας είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επι-

υποτιμούμε το έργο των εργαζομένων στη ΔΕΠΠΑΘ.

φία εδρών άνω του 60% σ’ όποια παράταξη πλειοψηφή-

για την καθιέρωσή της.

μείνει ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ αταλάντευτα στη θέση της αυτή. Η

σει στο δεύτερο γύρο (έστω κι αν στον πρώτο έχει πάρει

- Η σημαντικότερη αλλαγή που θα φέρει η καθιέρωση της

καθιέρωση της απλής αναλογικής έχει ήδη καθυστερήσει

20-30%), δημιουργήθηκαν παρατάξεις, όχι στηριγμένες σε

απλής αναλογικής, θα είναι η καθοριστική συμβολή της

πολύ να εφαρμοστεί στην Ελλάδα (και ίσως επιβάλλεται

αυτά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.)

ιδέες και απόψεις για την πρόοδο των Δήμων, βασισμέ-

στη δημιουργία παρατάξεων αρχών και όχι παρατάξεων

η συνταγματική κατοχύρωσή της για να μην ξαναλλάξει

Οι πολίτες που δεν βρίσκονται λοιπόν κάτω από το

νες στη δημοκρατική σύνθεση και λειτουργία των δημο-

συμφερόντων, όπου «τσουβαλιάζονται» συνήθως άνθρω-

λόγω μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων). Όταν μια κυβέρνηση

όριο της φτιωχιας καλούνται να πληρώσουν δίδακτρα

τικών συμβουλίων και όλων των συλλογικών οργάνων,

ποι, πολλές φορές με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις,

τολμά να την καθιερώσει σε εθνικό επίπεδο, ώστε η πραγ-

αλλά στο στόχο της κατάληψης της πλειοψηφίας με κάθε

αλλά με ένα κοινό σκοπό: την εξυπηρέτηση ιδιοτελών

ματική πλειοψηφία στο λαό να δίνει κυβερνήσεις, είναι αδι-

μέσο. Το δημαρχοκεντρικό σύστημα εμπεδώθηκε, ισχυρά

συμφερόντων.

ανόητο να μην εφαρμόζεται σε κατώτερους θεσμούς όπως

κατεστημένα δημιουργήθηκαν, καριέρες χτίστηκαν, επαγ-

- Η κατάργηση (μεγάλη λέξη) του δημαρχοκεντρικού συ-

η Τ.Α. Πρέπει, επίσης, να τολμήσει να καθιερώσει ΕΠΙΤΕ-

γελματίες του χώρου αναδείχτηκαν, που με τη βοήθεια

στήματος, μέσω της ενίσχυσης των συλλογικών οργάνων.

ΛΟΥΣ περιορισμένο αριθμό θητειών για ΟΛΟΥΣ τους αι-

της απουσίας κάθε περιορισμού θητειών, έχουν ως κύρια

Η σπουδαιότερη αλλαγή που θα επέλθει είναι ν’ αποκτή-

ρετούς, όλων των βαθμίδων, ώστε να πάψει η ενασχόληση

αποστολή την αναπαραγωγή τους.

σουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ φωνή και οι σύμβουλοι της πλειοψη-

με τα κοινά να εξελίσσεται σε επάγγελμα.

το τεύχος 176 της εφημερίδας ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ,
στη σελίδα της διοικούσας παράταξης του Δήμου,

Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Τ

την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη

ας Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε άλλου συνδυ-

τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά

ασμού δυνατοτήτων ανάλογα με την εξατομικευμένη

γελματίες έχει πολλές προστατευτικές προβλέψεις, που

Ταμεία και τους λοιπούς ιδιώτες.

περίπτωση του κάθε ενδιαφερόμενου.

είναι όμως στους περισσότερους από εμάς άγνωστες. Οι

Παρέχει επίσης, εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες

δράσεις αυτές προέκυψαν μέσα από διαδικασίες σκλη-

Αναλαμβάνει ακόμα να συνδράμει στην κατάρτιση οι-

και ενεργή υποστήριξη για τις διαδικασίες και την ου-

ρής και επίπονης διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.

σία όσων προβλέπονται στο πρόσφατα ανανεωμένο

Στα πλαίσια ενημέρωσης λοιπόν, έχουν αρχίσει να λει-

νομικό πλαίσιο, σχετικά με την προστασία της πρώτης

τουργούν τα Γραφεία και τα Κέντρα Ενημέρωσης και

κατοικίας και γενικότερα με τις πρόνοιες που περιλαμ-

Υποστήριξης Δανειοληπτών ή αλλιώς ΚΕΠ Δανειολη-

βάνει ο αναθεωρημένος Ν. Κατσέλη -Σταθάκη για το

πτών, κι ένα από αυτά, εδώ και λίγο καιρό λειτουργεί

σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών

και στο δήμο μας.

ομάδων. Ταυτόχρονα δίνει οδηγίες και για την εξωδικα-

Στόχος του γραφείου αυτού είναι να ενημερώνει σφαιρι-

στική ρύθμιση οφειλών με τη συνδρομή αρμόδιων και

τέτοιου είδους αδιέξοδα, υπάρχει ο τρόπος να λύσουμε

κά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

επίσημων θεσμικών φορέων, κυρίως σύμφωνα με το

ανέδοξα το πρόβλημά μας και να λάβουμε τη βοήθεια

υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρή-

νομικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμι-

που μας αξίζει για να ανταπεξέλθουμε στη παρούσα

σεων που προσπαθούν καθημερινά να αντιμετωπίσουν

σης Οφειλών Επιχειρήσεων ή του Κώδικα Δεοντολογί-

κατάσταση.

ο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγ-
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Η δράση της ΔΕΠΠΑΘ για εμάς και για τους πολίτες έχει

του σχολικού κτηρίου και οι γονείς πάλευαν να δουν τα

νόημα μόνο αν όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις

παιδιά τους με ομπρέλλες μέσα στο κρύο.

υπηρεσίες που προσφέρει. Ακριβώς για το λόγο αυτό

Τα παιδιά στο Πλαγιάρι είναι επίσης «ριγμένα» και

λέμε πώς σήμερα είναι αναγκαίο η δημοτική αρχή μαζί

στο θέμα των χώρων άθλησης. Τα γήπεδα όπου δρα-

με το λαό της περιοχής να απαιτήσει τη χρηματοδότηση

στηριοποιούνται σύλλογοι είναι σε καλή κατάσταση.

που όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έκοψαν

Πρόκειται για το γήπεδο ποδοσφαίρου και το κλειστό

από τους δήμους (-70%) και όχι να φορτώνει τα βάρη

γυμναστήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρί-

στις πλάτες των κατοίκων. Σημειωτέον ότι τον προϋπο-

ου (χωρίς φυσικά να υπάρχει κτήριο για το εν λόγω

λογισμό και τα δίδακτρα για τον πολιτισμό τον ψηφί-

σχολείο!) του οποίου οι διαστάσεις μετά βίας έχουν τις

ζουν από κοινού η Δημοτική Αρχή με την παράταξη

διαστάσεις του τερέν του βόλλευ και εννοειται ότι δεν

του ΣΥΡΙΖΑ (Παρέμβαση πολιτών). Καθείς εφ ω ετάχθη!

λειτουργούν τα λουτρά στα αποδυτήρια, αυτά είναι πο-

Σε ό,τι αφορά τους χώρους πολιτισμού, η δημοτική

λυτέλειες... Οι ελεύθεροι όμως αθλητικοί χώροι είναι

αρχή έκανε λόγο για έργα που έγιναν σε κάποιους

πραγματικά σε άθλια κατάσταση: (φωτογραφία 2) σπα-

μικρούς οικισμούς. Όμως στον τρίτο μεγαλύτερο σε

σμένες μπασκέτες, ξηλωμένες περιφράξεις, σπασμένοι

πληθυσμό οικισμό, στο Πλαγιάρι, οι χώροι πολιτισμού

πάγκοι ή ανύπαρκτοι, θάμνοι που φυτρώνουν μέσα στα

είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το πολιτιστικό κέντρο (φωτο-

γήπεδα, σκουπίδια, αναγκάζουν πολλές φορές τα παι-

γραφία 1) είναι στην πραγματικότητα τα παλιά γραφεία

διά να σκαρφαλώνουν την περίφραξη του δημοτικού

για διάφορα τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ, ανταποδοτικού χα-

του συνεταιρισμού (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στους

σχολείου για να παίξουν εκεί (κάτι αντίστοιχο κάνουν τα

ρακτήρα τα οποία φτάνουν στα επίπεδα των διδάκτρων

Ταγαράδες κα) και πρόκειται για ένα κτήριο χωρίς άδεια

παιδιά και στο Τριάδι).

ιδιωτικών δομών. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τα

και με πολλαπλά προβλήματα στατικότητας σε βαθμό

Το Πλαγιάρι αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα και μακά-

500 ευρώ το χρόνο για τα μαθήματα πιάνου τα οποία

που είναι επικίνδυνο να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό

ρι να ήταν το μόνο. Αν λοιπόν θέλουμε ένα καλύτερο

δεν είναι λιγότερα από αυτά που θα έδινε μια οικογέ-

ατόμων. Εννοείται ότι καμμία εκδήλωση δεν μπορεί να

μέλλον για τα παιδιά μας, ας μη συμβιβαζόμαστε με

νεια σε έναν ιδιώτη για τα ίδια μαθήματα. Όσον αφορά

πραγματοποιηθεί εκεί αλλά ούτε και πουθενά αλλού.

ό,τι περισσεύει κι ας διεκδικήσουμε όλοι μαζί τις υπο-

την κοινωνική πολιτική που υποτίθεται ότι ασκείται, μια

Οι εκδηλώσεις στο Πλαγιάρι πρέπει να γίνονται απο-

δομές που χρειάζονται και τις υπηρεσίες που έχουμε

οικογένεια με εισόδημα κάτω των 9000 ευρώ το χρόνο

κλειστικά σε ανοιχτό χώρο! Ακόμα και η χορωδία του

ανάγκη για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στον τόπο

δεν θα μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα ούτε καν με

δημοτικού σχολείου των 400 μαθητών, στην Χριστου-

μας. Οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στον αγώ-

την εκπτωση 50% που δικαιούται.

γενιάτικη γιορτή τραγουδουσε με βροχή στην είσοδο

να αυτό θα είμαστε μπροστά.

ε αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για το πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοι-

στους χώρους πολιτισμού και άθλησης σε διάφορους
οικισμούς.
Σε ό,τι αφορά τα δίδακτρα, παρόλο που η δημοτική

Αντιθέτως. Εξάλλου πολλοί από αυτούς δουλεύουν με
ελαστική σχέση εργασίας (ωρομίσθιοι κλπ) και παρόλα

κογενειακών προϋπολογισμών με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του κάθε νοικοκυριού και έτσι να είναι
δυνατός ο υπολογισμός των δόσεων των δανείων που
το συμφέρει προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμούς με τις τράπεζες.
Για όσους λοιπόν από μας που βρεθήκαμε ή είμαστε σε

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2
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Τα νέα των παρατάξεων
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Τ

ο καλοκαίρι του 2016 καταθέσαμε μία επιστολή
-διαμαρτυρία των κατοίκων της επέκτασης Θέρμης

και συγκεκριμένα επί των οδών Αλ. Αλεξανδράκη, Μ.
Σαχτούρη, Μ. Λοϊζου, Α. Κάλβου και Στ. Μυριβήλη.
Τα προβλήματα για τα οποία διαμαρτυρόμασταν τότε
ήταν: έλλειψη φωτισμού, χωματόδρομος, ύδρευση
και αποχέτευση. Φυσικά, αυτά είναι προβλήματα που
υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δεν είναι προβλήματα που
δημιουργήθηκαν στον καιρό της οικονομικής κρίσης,
αλλά προϋπήρχαν αυτής.
Από αυτά το μόνο που ικανοποιήθηκε είναι αυτό του
φωτισμού, όπου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα,
αντικαταστάθηκαν οι καμένες λάμπες. Τα υπόλοιπα παραμένουν άλυτα και σε αυτά προστίθενται και άλλα,
όπως είναι: η έλλειψη οδοσήμανσης του χωματόδρομου, που είναι χαρακτηρισμένος ως πεζόδρομος, η έλλειψη ταχυδρομικών θυρίδων καθώς και η παρουσία
πολλών αδέσποτων σκυλιών που αποτελούν κίνδυνο
για εμάς και τα παιδιά μας.
Στην επαφή μας με δημοτικούς φορείς οι απαντήσεις
που πήραμε δείχνουν ότι τα προβλήματα της ύδρευσης
και της αποχέτευσης είναι αδιέξοδα, αφού κάθε φορά οι
δικαιολογίες που χρησιμοποιούνται ρίχνουν την ευθύνη
άλλοτε στους οικοπεδούχους που δεν πληρώνουν τις
ανάλογες εισφορές και άλλοτε στη μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω κρίσης. Αυτό, όμως, που ξεκάθαρα φαίνεται είναι ότι δεν

υπάρχει καμία απολύτως μακροπρόθεσμη οργάνωση
από πλευράς δήμου, αφού αυτά τα προβλήματα μάς
ταλανίζουν χρόνια τώρα και ενώ τα έχουμε, προ πολλού, γνωστοποιήσει στις ανάλογες υπηρεσίες και φορείς
του δήμου στην πράξη δεν παρατηρούμε κάποια θετική
εξέλιξη.
Στις 28/9/2017, ζητήσαμε, εγγράφως, με βάση το άρθρο 5 παρ. 5-8 της υπ’ αρ. 309/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης της 29-6-2011 να συζητηθούν τα θέματα αυτά στο δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Θέρμης μέσα σε 30 μέρες από την κατάθεσή του
αιτήματός μας και να παραστούμε και εμείς. Η αίτησή
μας πρωτοκολλήθηκε με την επισήμανση ότι θα διεκπεραιωθεί μέχρι 17/11/2017.
Όμως, όχι μόνο δεν πήραμε καμία απολύτως απάντηση
αλλά εισπράξαμε και παντελή αδιαφορία. Αθετήθηκαν
οι προθεσμίες που το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο είχε
θέσει με την με αριθμό 309/2011 απόφασή του ενώ
καταχωνιάστηκε το αίτημά μας στα άδυτα της δημοτικής
εξουσίας. Στις 8/11/2017 ερωτήθηκε ο δήμαρχος, από
τον δημοτικό σύμβουλο του Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής κο Βλαχομήτρο, για το πότε θα συζητηθεί, αλλά
το θέμα μας απαξιώθηκε παντελώς. Καμία νύξη από τον
δήμαρχο και πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Αλήθεια, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του δημοτικού
συμβουλίου, αν δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα
των δημοτών; Πώς τεκμαίρεται στην πράξη η έννοια της

δημοκρατίας και του σεβασμού των κατοίκων της περιοχής, αν δεν συζητιούνται στο δημοτικό συμβούλιο τα
προβλήματά τους, που στηρίζονται σε γραπτές αναφορές τους; Πώς διαπιστώνεται η ύπαρξη κανόνων και η
τήρηση αποφάσεων, αν δεν ενημερώνονται εμπρόθεσμα οι δημότες για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων τους;
Καταγγέλλουμε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και δήμαρχο του δήμου Θέρμης για την απαξίωση
που δείχνει στα προβλήματα των κατοίκων της επέκτασης. Καταγγέλλουμε τη δημοτική αρχή για την αδιαφορία καθώς και για την έλλειψη στρατηγικής και μακροπρόθεσμης οργάνωσης των καθημερινών αναγκών
των κατοίκων του δήμου Θέρμης. Καταγγέλλουμε την
δημοτική αρχή για τα επίπλαστα σχέδια ποιοτικής ζωής
που «πουλάει» στους δημότες, εισπράττοντας υπέρογκους φόρους (π.χ. φόροι αποχέτευσης) και ανταποδοτικά τέλη χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.
Οι κάτοικοι της επέκτασης που έχουμε υπογράψει τα αιτήματα αλλά και όσοι ενώνουν τις φωνές διαμαρτυρίας
τους με τη δική μας διεκδικούμε την επίλυση των προβλημάτων μας και δεν θα σταματήσουμε αν δεν ικανοποιηθούμε.
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Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. δήμου Θέρμης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονομική Υπηρεσία
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρμης
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ

κούς και όχι «εικονικούς» αγώνες. Με Επιτροπές Αγώνα

Παιδικός Σταθμός Θέρμης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
2310472666
Παιδικός Σταθμός Νέας
Ραιδεστού
2310465017
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
2392071979
Παιδικός Σταθμός Βασιλικών
2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας
«Γλυκές Μελωδίες»
2392066433
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
2392066516

και Συντονιστικά στα χέρια της μαχόμενης φτωχομεσαί-

> ΒΛΆΒΕΣ

Βασιλειάδου Δέσποινα,
κάτοικος επέκτασης
desmi01@gmail.com

Μονόδρομος η έξοδος από την Ε.Ε. και η ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής

Η

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Προβλήματα κατοίκων
σε περιοχή της επέκτασης Θέρμης

νέα χρονιά βρίσκει ξανά τη φτωχομεσαία αγροτιά,
αντιμέτωπη με την αντιαγροτική επίθεση Κυβέρνη-

εκμεταλλεύσεις. Με λίγα λόγια 450.000 εργατοαγρότες

και πολιτισμού στο χωριό.

-αγροτοεργάτες αποκλείονται από όλες τις επιδοτήσεις,

σης -ΕΕ -ΔΝΤ -κεφαλαίου. Η επίθεση είναι καταιγιστική,

Απέναντι σ΄ όλα αυτά είναι άμεση ανάγκη να σπάσουμε

ενισχύσεις, προγράμματα, κίνητρα του κράτους και της

συντονισμένη και πολύπλευρη:

την απογοήτευση και την παραίτηση, την εκλογική ανά-

ΕΕ, από αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, άδειες για λαϊκή αγορά,

α) Αύξηση του κόστους παραγωγής και χαμηλές τιμές

θεση και την παθητική αναμονή των «νέων σωτήρων»

αγροτικό αυτοκίνητο κ.ά. σε όφελος των μεγαλοαγρο-

στη σοδειά του 2017 εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων ( πχ

τών -καπιταλιστών.

της αγροτιάς. Να πάρουμε αλλιώς τη ζωή μας, να πα-

λάδι, ακτινίδιο).

δ) Ψήφιση και εφαρμογή νέων αντιλαϊκών μέτρων της

β) Άγρια εκμετάλλευση από μεγαλέμπορους με «ανοι-

3ης αξιολόγησης του Μνημονίου διαρκείας, που φέρνει

χτές» τιμές, ακάλυπτες επιταγές και απληρωσιές.

νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στον ΕΝ-

γ) Εφαρμογή της αντιαγροτικής Κοινής Αγροτικής Πολι-

ΦΙΑ, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κατασχέσεις

τικής της ΕΕ, με βασικό εργαλείο το «Μητρώο Αγροτών

σε σπίτια και χωράφια, νέο τσεκούρι στο αφορολόγητο

και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». Με ένταξη σ΄ αυτό

και στις συντάξεις.

μόνο 275.000 «κατά κύριο επάγγελμα αγροτών» οι

ε) Καταστροφές στη φυτική και ζωική παραγωγή, που

αγροτιάς – εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα

οποίοι με την εφαρμογή των φορο-ασφαλιστικών ει-

μένουν ακάλυπτες, απλήρωτες ή αποζημιώνονται με ψί-

-εργαζομένων της πόλης -νεολαίας. Με ισότιμη κοινή

> ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

σπρακτικών μέτρων θα μειωθούν ακόμη περισσότερο

χουλα από τον ΕΛΓΑ.

δράση όλων των δυνάμεων της αριστεράς που αντιστέ-

παραμένοντας σε μερικά χρόνια μόνο οι μεγαλοαγρότες,

στ) Εξευτελιστικές συντάξεις στα «περήφανα γηρατειά»

κονται στη πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Μόνον

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

οι επιχειρηματίες και οι εκκλησιαστικές -μοναστηριακές

της υπαίθρου, οξυμένα προβλήματα υγείας, παιδείας

έτσι θα ανατρέψουμε την επίθεση και θα νικήσουμε!

λέψουμε μαχητικά αλλά και διαφορετικά: Με πραγματι-

ας αγροτιάς. Με ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο στον
αγώνα μας, αντικυβερνητικό -αντιΕΕ -αντιμνημονιακό
- αντικαπιταλιστικό. Με μέτωπο πάλης φτωχομεσαίας

Χρήσιμα Τηλέφωνα του δήμου Θέρμης

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Βλάβες Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

Ζ’ Δ.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
2310483000

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

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

ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Δ. ΘΈΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΊΣ
Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
6942217799
Εφημερίδα
Οικολογία & Περιβάλλον
6938866228
Εφημερίδα Άποψη
2310488868

ΘΈΡΜΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΆΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΈΑ ΡΑΙΔΕΣΤΌΣ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
2310465954

ΝΈΟ ΡΎΣΙΟ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου: 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
2392072552

ΤΑΓΑΡΆΔΕΣ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΆ
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας
2396330000
ΚΕΠ Βασιλικών
2396024040
ΚΑΠΗ Βασιλικών
2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι Βασιλικών
2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
2396022940
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών
2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
2396022237
Γραφείο Αναδασμού Βασιλικών
2396022355

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ.
Παρασκευής
2396041463

ΆΓΙΟΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
2396041740

ΛΙΒΆΔΙ
Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΆ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΊΛΟΦΟΣ
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
2392064360
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550

ΠΛΑΓΙΆΡΙ
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΊΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

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

ΣΟΥΡΩΤΉ

Κ. ΣΧΟΛΆΡΙ

ΛΑΚΚΙΆ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
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2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΊ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ

Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρμηςΤριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρωσικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Η πολιτιστική εικόνα του Κάτω Σχολαρίου
Στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου δραστηριοποιούνται δύο πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου
και ο Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου «Ανέβζηγος Αροθυμία».

Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού

Ο

Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του
2013, όταν αναγνωρίστηκε το κατάστικτο του από το Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Σκοποί του συλλόγου είναι: α) η
μη κερδοσκοπική μορφωτική και
πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδος
των κατοίκων του Κάτω Σχολαρίου, β) η οργάνωση και η διενέργεια πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλοπαιδιών,
φεστιβάλ αναβίωσης, η αναβίωση
και η καλλιέργεια των παραδόσεων γ) η μελέτη και η κατασκευή
νέων έργων για την βελτίωση της
ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος γενικότερα, δ) η εκπροσώπηση του οικισμού σε διάφορα
κοινωφελή ιδρύματα, ε) η έκδοση
έντυπου υλικού για την ενημέρωση –διαφώτιση των κατοίκων, στ)
η αδερφική συνεννόηση των απα-

νταχού Σχολιαριωτών, ζ) η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς, πολιτιστικούς φορείς, για
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών, η) η συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων και η συγγραφή
της ιστορίας του χωριού, θ) η τουριστική προβολή του φυσικού τοπίου της περιοχής, και ι) η ίδρυση
τράπεζας αίματος.
Ο σύλλογος συμμετέχει ενεργά στη
διοργάνωση της εορτής του Προφήτη Ηλία στο δασάκι του χωριού,
διοργανώνοντας το πολιτιστικό μέρος της εκδήλωσης και φροντίζει
για την προσφορά εδεσμάτων. Συμμετέχει, επίσης, στην διοργάνωση
της Γιορτής Σταφυλιού, καθώς και
την εκδήλωση για το άναμμα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην
πλατεία του χωριού. Παράλληλα
συγκεντρώνει λαογραφικά αντικείμενα από κατοίκους του χωριού,
τα οποία προβάλλει σε αίθουσα.

Στιγμιότυπο από την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού τμήματος του Συλλόγου Πολιτισμού
και Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου

Στο σχεδιασμό του είναι η δημι-

δείξει το φυσικό χώρο της λίμνης

ουργία σε συνεργασία με το δήμο

του χωριού, χωρίς να διαταράξει

Θέρμης, ενός χώρου πρασίνου και

τις

αναψυχής στην είσοδο του χω-

μέσω της διοργάνωσης πολιτιστι-

ριού. Προσπαθεί, επίσης να ανα-

κών–μουσικών δράσεων.

υπάρχουσες

δραστηριότητες,

«Ανέβζηγος Αροθυμία»

Ο

Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου «Ανέβζηγος Αροθυμία» ιδρύθηκε τον Αύγουστο
του 2016 και αριθμεί 160 ενεργά μέλη. Σκοπός
του είναι η αναζήτηση, διατήρηση και διάδοση
των πολιτιστικών στοιχείων του Πόντου. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προσέλκυση της νεο-

λαίας που αποτελεί και το μέλλον του χωριού
και του συλλόγου.
Πρόεδρος είναι ο Νίκος Φερενίδης αντιπρόεδρος η Αθηνά Μαυρίδου, γενικός γραμματέας
ο Αλέξης Κωνσταντάκης, ταμίας ο Λάζαρος Κυριακιδης και μέλη ο Τάσος Προδρομιάδης και
η Δόμνα Φερενίδου.
Παρά το μικρό χρονικό διάστημα που είναι
ενεργός ο σύλλογος τα
τμήματά του παρουσιάζουν αξιόλογη δραστηριότητα και συμμετέχουν σε διάφορες
εκδηλώσεις εντός και
εκτός Θεσσαλονίκης.
Στις τάξεις του λειτουργούν τα εξής τμήματα:
-Χορευτικά
τμήματα
Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Κάτω Σχολαρίου «Ανέβζηγος Αροθυμία».
παιδιών και ενηλίκων

με δάσκαλο τον Σάββα Γεωργιάδη.
-Τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας με δάσκαλο τον Ανδρέα Κουγιουμτζιδη.
-Τμήμα εκμάθησης νταουλιού με δάσκαλο τον
Κώστα Τσιτσεκίδη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6938033817 ή στο
e-mail: anevzigos@gmail.com

