Θεαματική βελτίωση της αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας

Σ

τις 15 Απριλίου η δημοτική συγκοινωνία του δήμου Θέρμης συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο λειτουργίας μετά
τον επανασχεδιασμό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης, τα οποία συνέλεξε ο δήμος, ο
συνολικός αριθμός των δημοτών οι οποίοι έκαναν χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας κατά τους τελευταίους
δώδεκα μήνες ανέρχεται σε περίπου πενήντα χιλιάδες. Σημαντική βελτίωση και στην αστική συγκοινωνία μετά
την εκχώρηση των γραμμών από τον ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ.
• ΣΕΛ. 12-13
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Τεύχος 193
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
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• ΣΕΛ. 14

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

Ολοκληρώθηκε το έργο
της αποχέτευσης ομβρίων
• ΣΕΛ. 19

Ασπίδα προστασίας
από την πανδημία
Α

πό την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε η νόσος covid-19 στη

χώρα μας, ο δήμος Θέρμης, ευθυ-

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

γραμμιζόμενος

Δημιουργείται
Συμβούλιο Νέων

υποδείξεις και τις αποφάσεις των
• ΣΕΛ. 19

πλήρως

προς

τις

αρμοδίων επιστημονικών και κυβερνητικών οργάνων, προχώρησε στη

ΘΕΡΜΗ

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων

Σε εξέλιξη οι εργασίες
στην πλατεία Παραμάνα

για την καλύτερη δυνατή προστασία

• ΣΕΛ. 32

των εργαζομένων σε όλες τις Διευθύνσεις του δήμου, αλλά συγχρόνως και στη συνέχιση της εύρυθμης
λειτουργίας των υπηρεσιών του,
ώστε να συνεχίζεται η απρόσκοπτη

καθαριότητα, πολιτισμός, αθλητισμός κ.ο.κ.),

εξυπηρέτηση των δημοτών.

καθώς και η με κάθε τρόπο υποστήριξη των πο-

Πρωταρχικός στόχος υπήρξε εξ αρχής η διασφά-

λιτών οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

λιση της υγείας των εργαζομένων σε όλες τις δο-

μέσα από τις κοινωνικές δομές του δήμου (Βοή-

μές και διευθύνσεις του δήμου (κεντρικές υπη-

θεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνι-

ρεσίες, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΕΠ,

κό Φαρμακείο κ.ά.).
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Θ. Παπαδόπουλος: Ο δήμος Θέρμης
αλληλέγγυος στη μάχη κατά της πανδημίας
Ε

υαισθητοποίηση, υπεύθυνη και αλληλέγγυα στάση σε
συλλογικό και ατομικό επίπεδο για την αντιμετώπιση
αυτής της πρωτόγνωρης δοκιμασίας ζήτησε με ανοιχτή επιστολή του, από τους δημότες ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Παράλληλα, επισήμανε, ότι «ο δήμος
Θέρμης όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας εφαρμόζει τα
μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση και έχει προχωρήσει σε
προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου». Εκφράζοντας την αισιοδοξία του, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο δήμος Θέρμης «θα συνεχίσει να
συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του στην κοινή εθνική προσπάθεια, ενώ ο ίδιος θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το συντομότερο
δυνατό να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς η κοινωνική ζωή των κατοίκων του δήμου Θέρμης».
Ολόκληρη η επιστολή του δημάρχου Θέρμης έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συνδημότες και αγαπητές συνδημότισσες,
Εδώ και αρκετές μέρες βιώνουμε και στη χώρα μας την εξέλιξη μιας από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο υγειονομικές κρίσεις. Το νέο στέλεχος κορωνοϊού SARS-CoV-2,
που έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την υφήλιο και συνεχίζει να εξαπλώνεται με ταχύτητα, δημιουργεί προκλήσεις
για την κοινωνική και οικονομική ζωή όλων των κοινωνιών. Είναι προφανές ότι η νέα αυτή κατάσταση θέτει υπό αμφισβήτηση και επανεξέταση όλο το μέχρι σήμερα πλαίσιο
των οικονομικών και κοινωνικών μας δραστηριοτήτων.

Η δημοτική αρχή του δήμου Θέρμης, παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις από το ξεκίνημα της επιδημίας στη χώρα μας.
Ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και των
επιστημόνων που έχουν την κύρια ευθύνη, έχει αναλάβει
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην
κατά το δυνατό μεγαλύτερη προστασία της υγείας των κατοίκων στο δήμο Θέρμης.
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εφαρμόσει με ακρίβεια κάθε οδηγία
για τήρηση κανόνων υγιεινής σε όλα τα δημοτικά κτήρια συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτηρίων, των αθλητικών
εγκαταστάσεων καθώς και των κτηρίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Με πρωτοβουλία του δήμου, σε όλους αυτούς
τους χώρους θα πραγματοποιηθεί σχολαστικός καθαρισμός
και απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία. Ταυτόχρονα
έχουμε αναστείλει κάθε είδους κοινωνική δραστηριότητα που
πιθανόν να δημιουργούσε συνθήκες μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού ειδικά στις ειδικές ομάδες (π.χ. στην τρίτη ηλικία).
Αγαπητοί συνδημότες και αγαπητές συνδημότισσες,
Ο δήμος Θέρμης, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας εφαρμόζει τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση (κλείσιμο σχολείων,
ΚΑΠΗ, αθλητικών και πολιτιστικών χώρων κ.λπ.) και έχει προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω
εξάπλωση της νόσου, που στη χώρα μας ακόμη είναι ευτυχώς
σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, εκείνο που θεωρώ απαραίτητο
είναι να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και έτοιμοι ώστε όλοι
μαζί, αλλά κυρίως η κάθε μία και ο κάθε ένας από μας, ατο-

μικά, να ακολουθούμε κατά γράμμα τις σχετικές οδηγίες. Αυτό
που τώρα χρειάζεται είναι έγκυρη ενημέρωση, υπευθυνότητα
και αλληλεγγύη. Ο δήμος Θέρμης, θα συνεχίσει να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του
στην κοινή εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της
πρωτόγνωρης κατάστασης. Προσωπικά θα καταβάλλω κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε το συντομότερο δυνατό να επανέρθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς η κοινωνική ζωή των κατοίκων
του δήμου μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε».

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος

Συνεχείς απολυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σχολεία και Εκκλησίες
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κτεταμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων σε όλους τους
δημοτικούς και δημόσιους χώρους του δήμου Θέρμης
υλοποιεί από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας
του covid-19 η διοίκηση του δήμου. Οι απολυμάνσεις γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθώς και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας. Το πρόγραμμα προληπτικών απολυμάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες, τις δομές αλλά και τις Κοινότητες του δήμου ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου. Αφού
προηγήθηκε σχολαστική γενική καθαριότητα όλων των κτιρίων, ακολούθησε η διαδικασία της ολικής απολύμανσής
τους. Στόχος του προγράμματος προληπτικής απολύμανσης το οποίο θα είναι σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα,
είναι να διατηρηθούν καθαροί και ασφαλείς, τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για τους δημότες, όλοι οι χώροι
στους οποίους εργάζονται οι υπάλληλοι του δήμου, αλλά
τους επισκέπτονται και οι δημότες.

την επίβλεψη του αρμόδιου εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης, Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη, το ειδικό συνεργείο προχώρησε
στην απολύμανση των Ιερών Ναών Τριλόφου, Καρδίας,
Νέου Ρυσίου, Ταγαράδων, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής,
Αγίου Αντωνίου – Μονοπηγάδου, Βασιλικών και Λακκιάς.
Παράλληλα απολυμάνθηκαν όπου ζητήθηκε οι χώροι των
Πνευματικών Κέντρων των εκκλησιών καθώς και χώροι
στους οποίους πραγματοποιούνται μαθήματα κατήχησης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παράλληλα, κατόπιν σχετικού αιτήματος και με απόφαση
του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, απολυμάνθηκε και το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του Αερολιμένα «Μακεδονία», των Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου
Ελλάδος και του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης.

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Στο πρόγραμμα των εκτεταμένων απολυμάνσεων το οποίο
υλοποίησε ο δήμος Θέρμης, συμπεριελήφθησαν και οι εκκλησίες. Οι απολυμάνσεις έγιναν με ειδικά απολυμαντικά
υγρά και πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο. Η απολύμανση στους χώρους των εκκλησιών ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020. Αναλυτικά, υπό

των παιδιών. Στους ιερείς των Ναών και όπου υπήρχε έλλειψη, παραδόθηκαν από τον κ. Κουγιουμτζίδη αντισηπτικά και μάσκες.

Το πρόγραμμα προληπτικών απολυμάνσεων
σε όλες τις υπηρεσίες, τις δομές αλλά και τις Κοινότητες του δήμου
ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου.

Ο δήμος Θέρμης, δια της αντιδημαρχίας Παιδείας – Διά
Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς προχώρησε
και στην απολύμανση του συνόλου των 64 σχολείων σε
όλες τις τοπικές κοινότητες. Η απολύμανση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων. Προηγήθηκε
σχολαστική γενική καθαριότητα όλων των σχολικών συγκροτημάτων από τις καθαρίστριες των σχολείων και ακολούθησε από το συμβεβλημένο με το δήμο, εξειδικευμένο
συνεργείο η ολική απολύμανση των χώρων των σχολικών
συγκροτημάτων καθώς και των Δημοτικών Βρεφονηπιακών – παιδικών Σταθμών αλλά και των χώρων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
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Ασφάλεια προς τους εργαζόμενους
εξυπηρέτηση προς τους δημότες
Α

πό την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε η νόσος
covid-19 στη χώρα μας, ο δήμος Θέρμης, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως προς τις υποδείξεις και τις αποφάσεις των αρμοδίων επιστημονικών και κυβερνητικών
οργάνων, προχώρησε στη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων για την καλύτερη δυνατή προστασία των εργαζομένων σε όλες τις Διευθύνσεις του δήμου, αλλά
συγχρόνως και στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας
των υπηρεσιών του, ώστε να συνεχίζεται η απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των δημοτών. Πρωταρχικός στόχος υπήρξε εξ αρχής η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων
του δήμου, καθώς και η με κάθε τρόπο υποστήριξη
των πολιτών οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέτρα τα οποία έλαβε ο
δήμος, ανά τομέα δράσης και ανά Διεύθυνση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Από την πρώτη στιγμή σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου χορηγήθηκαν αντισηπτικά και άλλα είδη ατομικής
προστασίας (γάντια και μάσκες), πέραν των προβλεπόμενων που δίνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.
Σε όλα τα κτήρια γίνεται εβδομαδιαία απολύμανση χώρων. Στις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές υπηρεσίες
καθώς και στην υπηρεσία δόμησης και όπου αλλού
υπήρχε εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. γραφείο κοιμητηρίων) λήφθηκαν μέτρα για περιορισμό του συνωστισμού
πολιτών και εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξυπηρέτηση με φυσική
παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης και εφόσον υπάρχει επείγουσα ανάγκη. Σε
σχέση με το προσωπικό ελήφθησαν μέτρα για τον κατά
το δυνατό περιορισμό της συνύπαρξης πολλών εργαζομένων στον ίδιο χώρο, κυρίως σε γραφεία με μικρό
εμβαδόν.

πηρετηθούν από τους υπαλλήλους. Στους πολίτες υποδεικνύονταν προτού φθάσουν στο γκισέ να απολυμάνουν τα χέρια τους κάνοντας χρήση της συσκευής με
το απολυμαντικό που είχε τοποθετηθεί εντός του χώρου. Στο ΚΕΠ Θέρμης που δέχεται και τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, υπάρχει όλες τις ώρες καθημερινά
καθαρίστρια που απολυμαίνει συνέχεια τις επιφάνειες
και γενικά όλους τους χώρους, ενώ στα άλλα ΚΕΠ η
σχολαστική καθαριότητα γινόταν μέχρι 31/3 μια φορά
την εβδομάδα.
Από 26/3 το συνολικό προσωπικό της Διεύθυνσης μειώθηκε περισσότερο λόγω αναρρωτικών αδειών που
δόθηκαν σε εργαζόμενους που είτε εμφάνισαν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού είτε έχουν ιδιαίτερα και χρόνια προβλήματα υγείας. Αυτή η κατάσταση
έθεσε σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΠ Πλαγιαρίου.
Προκειμένου να λειτουργεί το ΚΕΠ Πλαγιαρίου με απόφαση της Διευθύντριας και έγκριση από τη διοίκηση,
μεταφέρθηκε ένας υπάλληλος από το ΚΕΠ Βασιλικών.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία τα ΚΕΠ λειτουργούν
πλέον με κλειστή είσοδο και παρέχουν εξυπηρέτηση
δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη που δεν
μπορεί να διεκπεραιωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Από 2/4 στα ΚΕΠ τοποθετήθηκε προσωρινά επιπλέον
προσωπικό των σχολικών μονάδων για τον έλεγχο της
εισόδου των πολιτών με βάρδιες. Το ίδιο προσωπικό
φροντίζει και την συνεχή και καθημερινή πλέον καθαριότητα όλων των ΚΕΠ.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με μάσκες και
γάντια που μοιράστηκαν και στα τρία ΚΕΠ παρόλο που
και στα τρία ΚΕΠ υπάρχουν εδώ και καιρό διαχωριστικοί υαλοπίνακες που εμποδίζουν την άμεση επαφή των
πολιτών με τους εργαζόμενους. Από 13/3/2020 και τα
τρία ΚΕΠ του δήμου Θέρμης λειτουργούν καθημερινά,
εκτός Σαββάτου, 7:30 – 15:30 ενώ, σύμφωνα με το
νόμο, δέχονται κοινό μέχρι τις 15:00.
Από 13/3 έως και 20/3 από σύνολο των 16 υπαλλήλων εργάστηκαν 9 υπάλληλοι (ΚΕΠ Θέρμης: 5 υπάλληλοι, ΚΕΠ Πλαγιαρίου: 2 υπάλληλοι, ΚΕΠ Βασιλικών:
2 υπάλληλοι). Από τους υπόλοιπους υπαλλήλους 6
απουσίαζαν με άδεια ειδικού σκοπού και 1 με άδεια
ανατροφής. Έπειτα από σχετική υπουργική οδηγία κι
έπειτα από συνεννόηση με τη διοίκηση μέσα στο κάθε
ΚΕΠ έμπαιναν μόνο όσοι πολίτες μπορούσαν να εξυ-
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γαν, έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης και για να

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της διασποράς η Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης έλαβε μια σειρά από μέτρα τα οποία αναπτύσσονται σε δύο άξονες:

αντιμετωπιστεί η χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού. Πα-

1. Μέτρα οικονομικής φύσης (διευκολύνσεις):
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ αποφάσισε τη μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι τις 30-06-2020 σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης, τη μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης του
διακανονισμού μέχρι τις 30-06-2020, την μη απώλεια της
ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων διακανονισμού και την αναστολή εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Πραγματοποιήθηκαν δύο απολυμάνσεις όλων των απορ-

τρα σε όλα τα τμήματά της και οργάνωσε με αποτελεσματικό τρόπο την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες από
το Τμήμα Δημοτολογίου και τα Ληξιαρχεία. Η ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των πολιτών είναι προς το παρόν αποτελεσματική. Το Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων συνέχισε
απρόσκοπτα και με αμείωτο ρυθμό τη λειτουργία του ενώ
πρόσφατα ξεκίνησε να εφαρμόζει τεχνικές τηλεδιάσκεψης
για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού παρά το ότι μεγάλο μέρος του
δυναμικού του (περίπου τα 3/5) έκανε χρήση της άδειας
ειδικού σκοπού ανταποκρίθηκε στις ανάγκες συντονισμού
και διευκόλυνσης των διαδικασιών που έχουν σχέση με το
ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό συντόνισε επίσκεψη
- ενημέρωση του προσωπικού από τον ιατρό εργασίας, ενώ

2. Μέτρα περιορισμού μετάδοσης:
Η ΔΕΥΑ Θέρμης από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε και συνεχίζει με κάθε τρόπο να παροτρύνει τους πολίτες να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπρόσθετα προχώρησε στις εξής ενέργειες:
- Ενίσχυση του υπολειμματικού χλωρίου βάσει σχετικών
διατάξεων του Π.Ο.Υ.

προγραμματίστηκε και άλλη μια επίσκεψη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, τοποθέτησε ενημερωτικές αφίσες για τους
εργαζόμενους σε εμφανή σημεία με γενικότερες οδηγίες
πρόληψης και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες εκδόσεις
αποφάσεων Δημάρχου (για ωράρια εργασίας, μετακινήσεις
προσωπικού, κ.λπ.) καθώς και διευκόλυνε την εφαρμογή
της εκ περιτροπής εργασίας και εξ αποστάσεως εργασίας.
Επιπλέον, εξυπηρέτησε άμεσα τους εργαζόμενους που χρειάζονταν άδειες ειδικού σκοπού.

- Εντατικοποίηση του ελέγχου των συστημάτων χλωρίωσης και του υπολειμματικού χλωρίου στα δίκτυα ύδρευσης του δήμου και στις δεξαμενές.
- Εξυπηρέτηση πολιτών (εκτός της ταμειακής όπου τηρείται
ελεγχόμενη προσέλευση) δια ζώσης έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ώστε αφενός να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο των πολιτών
όσο και των εργαζομένων, αφετέρου να εξυπηρετείται ο
πολίτης άμεσα και να μην υπάρχει καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

- Τοποθέτηση συσκευών με αλκοολούχο απολυμαντικό
διάλυμα στους χώρους απασχόλησης, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους όπως η αίθουσα αναμονής των πολιτών.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

Απολύμανση στο ΚΕΠ Θέρμης

ράλληλα, η υπηρεσία ενισχύθηκε με μετακίνηση υπαλλήλων από την ΔΕΠΠΑΘ.

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εφάρμοσε όλα τα μέ-
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- Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας τόσο κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών (ταμείο) όσο και μεταξύ των σταθμών
εργασίας των υπαλλήλων.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υγεία

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία, παρά τις μικρές ελλείψεις που παρουσιάζονται σε προσωπικό κατά την περίοδο των έκτακτων
μέτρων, εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά της. Τα εργοτάξια
δεν σταμάτησαν να λειτουργούν, παρά τα μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν. Συνεπώς οι εργολαβίες συνεχίζονται κανονικά. Οι ανάδοχοι κατέθεσαν τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία επιμέτρησης και προχώρησαν οι
εγκρίσεις αυτών (μετά από αυτοψίες) καθώς και η έγκριση
των αντίστοιχων λογαριασμών οι οποίοι προωθήθηκαν

ριμματοφόρων και των οχημάτων του δήμου. Έγιναν δύο
απολυμάνσεις όλων των χώρων του εργοταξίου καθώς και
των γραφείων των διοικητικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
Πραγματοποιήθηκε με το ειδικό όχημα ειδική πλύση όλων
των κάδων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και βρίσκεται
σε εξέλιξη η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας.
- Τακτική απολύμανση (ανά 15 ημέρες) όλων των χώρων
στέγασης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. (Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία, Βιολογικός, Τεχνική υπηρεσία, Εργοτάξιο).
- Τακτική εβδομαδιαία απολύμανση όλου του στόλου
οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
- Παροχή επιπλέον των προβλεπόμενων μέσων ατομικής
προστασίας (μάσκες και γάντια).
- Διασφάλιση όλων των αναγκαίων υλικών παρόλο που
οι ανάδοχες επιχειρήσεις είναι κλειστές προκειμένου η
Δ.Ε.Υ.Α. να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έκτακτες καταστάσεις.

Σε σχέση με τα μέτρα για την προστασία του προσωπικού,
αναρτήθηκαν στο εργοτάξιο όλες οι οδηγίες σχετικά με τα
μέτρα προφύλαξης, ενώ έγινε ενημέρωση και από τον ιατρό εργασίας. Διανεμήθηκαν και συνεχίζουν να διανέμονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μάσκες και γάντια σε
όλους τους εργαζόμενους (οδηγούς, συνοδούς, εργάτες,
οδοκαθαριστές) και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής
προστασίας που προβλέπουν οι νόμοι για την ασφάλεια
του προσωπικού. Τοποθετήθηκαν αντισηπτικά σε όλα τα
απορριμματοφόρα και τα οχήματα του Δήμου. Έγινε ενημέρωση σε όλους τους οδηγούς και συνοδούς για την
αναστολή της συνήθους αποκομιδής των ανακυκλώσιμων
υλικών από όλες τις υγειονομικές μονάδες που εδρεύουν

- Διασφάλιση ότι η επιχείρηση θα μπορεί να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες, σε περίπτωση ολικής αναστολής των υπηρεσιών, με τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας.

στον Δήμο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΑΑ. Σε συνεργα-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Έγινε επιπλέον προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, εργάζεται το 80% του προσωπικού (το υπόλοιπο απουσιάζει με
άδειες ειδικού σκοπού ή άλλου είδους). Δεν έχει δοθεί η
δυνατότητα εκ περιτροπής ή απομακρυσμένης εργασίας σε
καμία ειδικότητα λόγω της οριακής δύναμης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του δημάρχου περί
ελάχιστου αριθμού επαρκούς λειτουργίας της υπηρεσίας.
Παρατάθηκαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έλη-

στην Οικονομική Υπηρεσία. Στο διάστημα αυτό διενεργήθηκε και η αποσφράγιση του διαγωνισμού για το έργο
της αποχέτευσης της Λακκιάς (από την επιτροπή ΜΗΜΕΔ).
Δρομολογήθηκε και δημοσιεύθηκε και η διαγωνιστική διαδικασία για την ΕΕΛ της Θέρμης. Το κλείσιμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 15 ημέρες, οδήγησε σε
καθυστέρηση κάποιων ενεργειών. Συγκεκριμένα δεν έχουν
προχωρήσει οι εγκρίσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν τρέχουσες εργολαβίες (και που είχαν υποβληθεί
πολύ πριν από το κλείσιμο των αντίστοιχων υπηρεσιών).

σία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ αναδιαμορφώθηκαν τα δρομολόγια της ανακύκλωσης ώστε να διατηρούνται αποστάσεις.

Τέλος, αναρτήθηκαν ανακοινώσεις προς τους δημότες σχετικά με τον περιορισμό απόρριψης ογκωδών αντικειμένων
και τον ορθό τρόπο απόρριψης των οικιακών απορριμμάτων. Παράλληλα, αναρτήθηκαν σε όλες τις εισόδους των
κτηρίων του δήμου τα τηλέφωνα της υπηρεσίας για την
από απόσταση εξυπηρέτηση του κοινού.

Σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας έχουν τοποθετηθεί απολυμαντικά χεριών και έχει διατεθεί καθαρίστρια
από τα σχολεία, η οποία σε καθημερινή βάση απολυμαίνει τα χερούλια από τις πόρτες με ειδικό υγρό και μεριμνά
για την καθαριότητα της Υπηρεσίας. Τέλος έχει γίνει μέχρι
τώρα τρεις φορές απολύμανση του κτηρίου με τελευταία
φορά στις 11-4-2020. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει ενισχυθεί
με άτομο διοικητικών καθηκόντων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα.
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,
ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου μετά τις εντολές της
κυβέρνησης προχώρησε στην προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας. Η απόφαση ισχύει ως 26/4/2020 και αν
χρειαστεί θα επεκταθεί. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε
μετά το κλείσιμο των δομών σχολαστική γενική καθαριότητα και ολική απολύμανση των χώρων κατά το χρονικό
διάστημα από εξειδικευμένο συνεργείο με ενέργειες του
Νομικού Προσώπου ενώ επιπρόσθετα ο δήμος Θέρμης
προέβη με εξωτερικά συνεργεία του σε εκ νέου απολυμάνσεις στα Αγροτικά Ιατρεία Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού,
Βασιλικών, Σουρωτής, Αγ. Παρασκευής, Ν. Ρυσίου και
Ταγαράδων καθώς και στις δομές των παιδικών σταθμών
Θέρμης, Βασιλικών και Ν. Ρυσίου.

την αναστολή λειτουργίας του μαγειρείου των παιδικών
σταθμών, σε καθημερινή βάση. Οι ημερήσιες μερίδες
έχουν αυξηθεί σε είκοσι.
Το νομικό πρόσωπο, χορήγησε άμεσα και συνεχίζει να
χορηγεί γάντια, μάσκες και αντισηπτικά στους εργαζόμενους στις δομές ενώ και ο δήμος Θέρμης συμπλήρωσε
τον εξοπλισμό των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι με θερμόμετρα μετώπου, ολόσωμες φόρμες προστασίας μιας χρήσης καθώς και αλκοολούχα αντισηπτικά
χεριών. Στο πλαίσιο της πρότασης χορηγίας της TOYOTA
HELLAS για την διάθεση αυτοκινήτων της προς τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, ο δήμος Θέρμης και το νομικό του πρόσωπο υπέβαλαν αίτημα διάθεσης τριών οχημάτων, από τα οποία έχει εγκριθεί και παραληφθεί ήδη
ένα αυτοκίνητο. Κατόπιν διαπίστωσης ότι τα οχήματα του
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, είναι σε καλή κατάσταση και επαρκούν για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, παραχωρήθηκε το αυτοκίνητο αυτό στο Αστυνομικό Τμήμα
Θέρμης προς ενίσχυση των αναγκαίων περιπολιών για την
εφαρμογή των μέτρων περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων.
Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, απαλλάχθηκαν οι γονείς από την καταβολή τροφείων για τα
παιδιά που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ-ΑμεΑ για το διάστημα που είναι κλειστές οι δομές.
Το προσωπικό του ΝΠΔΔ που εργάζεται σε δομές που είναι κλειστές έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση άλλων
υπηρεσιών του δήμου. Το νομικό πρόσωπο, ενημερώνει
συνεχώς τους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο για τις κοινωνικές του υπηρεσίες.

Παιδικός σταθμός Θέρμης

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζοντας την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς
τους πολίτες επέκτειναν το ωράριο λειτουργίας τους και
κατά τις απογευματινές ώρες. Η επέκταση του ωραρίου
εξυπηρέτησης των πολιτών έγινε με αξιοποίηση προσωπικού των δομών, οι οποίες σύμφωνα έχουν αναστείλει την
λειτουργία τους. Μάλιστα, επειδή τα Περιφερειακά Ιατρεία
του Κέντρου Υγείας τα οποία λειτουργούν στις Δημοτικές
και Τοπικές Κοινότητες του δήμου Θέρμης είναι κλειστά
λόγω της πανδημίας, οι πολίτες εξυπηρετούνται σε σχέση με τη συνταγογράφηση φαρμάκων από το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα των επισκέψεων του
Ιατρού των ΚΑΠΗ, εξυπηρετώντας τα μέλη των ΚΑΠΗ και
εφαρμόζοντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Τέλος, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μοναχικών άπορων και οικονομικά αδύναμων
κατοίκων, το νομικό πρόσωπο συνεχίζει την διανομή φαγητού μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, παρά

Βοήθεια στο Σπίτι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης συνεχίζει
κανονικά την λειτουργία του. Από την πρώτη στιγμή που
ανακοινώθηκαν τα μέτρα φρόντισε να ενημερώσει τηλεφωνικά τους 360 ωφελούμενους του ότι οι διανομές θα
γίνουν με ραντεβού και να κανονίσει τα ραντεβού, ώστε
ο καθένας να έρχεται ανά πεντάλεπτο. Στους ωφελούμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή δεν έχουν την
δυνατότητα να έρθουν στον χώρο του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου τα τρόφιμα αναλαμβάνουν να παραδώσουν οι
υπάλληλοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Το
Παντοπωλείο συνεχίζει να εφοδιάζεται με λαχανικά και
φρούτα από την Κεντρική Αγορά τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Σε συνεργασία με την ομάδα Covid 19
Responce εφοδιάστηκε με ασπίδες προστασίας προσώπου
για την ασφάλεια του προσωπικού. Από την Μεγάλη Δευτέρα έως την Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποίησε τη διανομή
προϊόντων ΤΕΒΑ, επίσης με ραντεβού, στους 240 ωφελούμενους του προγράμματος. Σε όλη αυτή την προσπάθεια
έχει ζητηθεί από τους εθελοντές να μείνουν σπίτι για την
ασφάλειά τους. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενισχύθηκε
με υπάλληλο του Πολιτιστικού Κέντρου Βασιλικών και με
υπαλλήλους από την καθαριότητα των σχολείων και το
Νομικό Πρόσωπο.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ακολουθώντας και
αυτή τις εντολές των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων
προχώρησε από τις 11 Μαρτίου 2020, στην διακοπή λειτουργίας όλων των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων
που υλοποιεί. Παράλληλα προχώρησε με ανάθεσή της
στην απολύμανση όλων των Κέντρων Πολιτισμού και τα
Κλειστών Γυμναστηρίων του δήμου.
Η Δημοτική Επιχείρηση προχώρησε στην απασχόληση 119
εργαζόμενων με σχέση ΙΔΟΧ (καλλιτεχνικό προσωπικό και
Π.Φ.Α.) με παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, δίνοντας τη
δυνατότητα στους σπουδαστές της, να διατηρήσουν τόσο
την επαφή τους με το γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν,
όσο και το να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο που διαθέτουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Για την παραπάνω δράση και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ή συνδρομών. Επιπλέον διέθεσε προσωπικό από δομές που δεν λειτουργούν στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου του
δήμου καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Στο πλαίσιο της δράσης Hellas Covid 19 3D, η Δημοτική Βι-

Προσωπικό Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Στο Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης οι ωφελούμενοι πλέον προσέρχονται, για να εξυπηρετηθούν και να
παραλάβουν φάρμακα, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Παράλληλα, τα στελέχη της δομής, τηρώντας
τους κανόνες υγιεινής και φορώντας γάντια και μάσκα,
εξυπηρετούν τους ωφελούμενους μόνο στον εξωτερικό
χώρο του φαρμακείου. Επίσης, το προσωπικό προέβη σε
μια ευρύτερη συνεργασία με το πρόγραμμα “Βοήθεια Στο
Σπίτι”, για να δοθεί η δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα
φάρμακα στο σπίτι τους, οι ωφελούμενοι της δομής, που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα, ανεστάλησαν
όλες οι μετακινήσεις των στελεχών για παραλαβή φαρμάκων, καθώς και οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό
διάστημα παρατηρείται μια αύξηση των προσερχομένων
στη δομή, διότι οι ωφελούμενοι αφενός ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν περαιτέρω για τρόπους πρόληψης και προστασίας (π.χ. κανόνες υγιεινής, υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.ά.), και αφετέρου αναζητούν παραφαρμακευτικά και υγειονομικά προϊόντα, που θα τους βοηθήσουν να
ανταπεξέλθουν αρτιότερα ενάντια στην νόσο (π.χ. μάσκες,
γάντια, αντισηπτικά, βιταμίνες κ.ά), αιτήματα που καλύπτονται στο όσο είναι δυνατό.
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Το Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης εξυπηρετεί το κοινό
τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινά με ωράριο 08.00-14.00, ενώ με φυσική παρουσία οι

βλιοθήκη συμμετέχει στη κατασκευή 3D ασπίδων προστασίας

από αυτή την ομάδα θα υπάρχει ενημέρωση για την παροχή

υγειονομικού ελέγχου. Το γκρουπ αυτό δημιουργήθηκε μετά

της πρώτης ύλης της αποστολής/συλλογής των εκτυπώσεων.

από συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας ώστε να υπάρχει συ-

Παράλληλα υλοποιεί, ως μέλος του δικτύου των Βιβλιοθη-

ντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την προμήθεια 3D

κών της Εθνικής βιβλιοθήκης το πρόγραμμα «Αλλάζω σε-

εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας τα οποία έχουν

λίδα», που στόχο έχει την εξ αποστάσεως ενασχόληση των

εγκριθεί κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας. Μέσα

πολιτών με δημιουργικές δράσεις, με κύριο άξονα το βιβλίο.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (για το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης)
και από τον ΟΠΕΚΑ (σχετικά με παρατάσεις παροχών προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας) παράταση των παροχών,
με σκοπό να περιοριστεί το πλήθος των δικαιούχων, που
θα χρειαστεί να προσέλθουν στην Υπηρεσία κατά το διάστημα εφαρμογής μέτρων. Για τις παρατάσεις παροχών-επιδομάτων ενημερώθηκαν τηλεφωνικά άμεσα όσοι
πολίτες είχαν ήδη (πριν την εφαρμογή των μέτρων) προγραμματισμένο ραντεβού για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Επιπλέον, στο διάστημα αυτό τέθηκαν σε λειτουργία γραμμές υποστήριξης ευπαθών ατόμων από τον δήμο Θέρμης,
ανάμεσα στις οποίες εντάχθηκε και η γραμμή επικοινωνίας
του Κέντρου Κοινότητας για καταγραφή αιτημάτων ατόμων
που αδυνατούν να μετακινηθούν και βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάγκη, με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει δεν εστι-

πολίτες εξυπηρετούνται, κατά το προαναφερθέν ωράριο,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αυστηρά κατόπιν τηλεφω-

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

νικού προγραμματισμένου ραντεβού. Ανακοίνωση σχετικά

Από τις 27 Μαρτίου 2020 η ομάδα επικοινωνίας του δήμου Θέρμης ανεβάζει στην ιστοσελίδα του δήμου www.
thermi.gov.gr ανακοινώσεις και ενημερώσεις που σχετίζονται με την πανδημία, τα μέτρα προφύλαξης, αλλά και τις
αλλαγές που έχει επιφέρει η καραντίνα σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας, από την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών μέχρι την καθημερινή δημιουργική απασχόληση των παιδιών, τις γραμμές ψυχολογικής στήριξης
και τις απολυμάνσεις των κτηρίων. Αυτό το διάστημα, η
επικοινωνία του δήμου Θέρμης μέσα από την ιστοσελίδα

με τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας, κατά την έκτακτη
αυτή περίοδο, έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο της δομής
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τηλέφωνο επικοινωνίας,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωράριο εξυπηρέτησης κοινού), όπως επίσης έχει αναρτηθεί και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και
στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του δήμου.
Για τις κατηγορίες επιδομάτων, που άπτονται της αρμοδιότητας του Κέντρου Κοινότητας, ανακοινώθηκε από το

άζει μόνο στις ανακοινώσεις που αφορούν μόνο το δήμο
και τους δημότες. Στόχος είναι ο δήμος να λειτουργεί ως
ένας διάμεσος δίαυλος που θα διευκολύνει την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από σχετικά άρθρα ο δήμος
Θέρμης διευκολύνει την ενημέρωση και επικοινωνία των
δημοτών με τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες ή άλλους
κρατικούς φορείς όπως για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΔΔΥ
κ.ά. Έως και τα μέσα Απριλίου είχαν ανέβει περισσότερα
από πενήντα άρθρα στην ιστοσελίδα του δήμου και από
εκεί διαχέονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους
λογαριασμούς που διαθέτει ο δήμος και οι υπηρεσίες του
(facebook, twitter, instagram), αλλά και με δελτία Τύπου
σε άλλα ΜΜΕ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ Ο ΠΑΡΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ

Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
προς τους δημότες Θέρμης

Κατασκεύασαν και δώρισαν στο δήμο Θέρμης
υφασμάτινες μάσκες

Μ

Δ

ια έκτακτη δράση με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις
δυσάρεστες επιπτώσεις της πανδημίας παρέχει στους πολίτες ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε. Η εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 και τα μέτρα
για την αναχαίτισή του τα οποία εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στη χώρα μας,
δημιούργησαν νέα κοινωνικά δεδομένα και την ανάγκη για
στήριξη των πολιτών. Η νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται από την πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας,
φέρνει στην καθημερινότητά μας την κοινωνική απόσταση,
τους περιορισμούς, την απομόνωση.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία
με την Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρία

ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, έθεσαν σε λειτουργία δωρεάν
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη με στόχο τη
βοήθεια συνδημοτών μας, που έχουν κάποιες ανησυχίες,
φόβους ή δυσκολίες, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες,
που δημιουργήθηκαν με την πανδημία του Covid-19.

Η νέα αυτή δράση προστέθηκε στις διευρυμένες υπηρεσίες

Η υποστήριξη παρέχεται, από ψυχολόγους. Από την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, ενεργοποιήθηκαν οι νέες υπηρεσίες,
προσφέροντας υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακής επικοινωνίας με Viber ή Skype.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά για να
προγραμματίσουν το ραντεβού τους, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2310 463 930, από τις 9.00 π.μ έως τις 2.30 μ.μ
είτε αποστέλλοντας email στο info@anatoliki.gr, δηλώνοντας τα στοιχεία τους και τον τρόπο που θέλουν να γίνει η
επικοινωνία.

βού σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργείας του λόγω της

κοινωνικής φροντίδας που παρείχε, από την πρώτη στιγμή,
ο Δήμος Θέρμης σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους και αδυνατούν να
εξυπηρετηθούν.

Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης συνεχίζει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες του μετά από τηλεφωνικό ραντεπανδημίας του Κοροναϊου. Στο πλαίσιο αυτό εξακολουθεί
να παρέχει τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη από ψυχολόγο καθημερινά από ώρα 8 π.μ. έως 3 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες -ραντεβού
στο τηλέφωνο 2313300739.

Συνεχίζουν και από το σπίτι
οι Σχολές Γονέων

Σίτιση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς

Λ

Μ

αμβάνοντας υπ’ όψη τον στόχο για περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19
και με απόλυτο σεβασμό στα μέτρα που
καθημερινά ανακοινώνονται από την πολιτεία, οι «Σχολές Γονέων από το Σπίτι»
συνεχίζουν τη δράση τους, στο πλαίσιο
του προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποιεί ο δήμος Θέρμης
σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Οι διαδικτυακές συναντήσεις παρέχουν τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ της
ψυχολόγου και των συμμετεχόντων σε
πραγματικό χρόνο. Επιτρέπεται, η ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών ατόμων,
όπως ακριβώς αν η συνάντηση πραγματοποιούνταν σε κάποια φυσική και όχι ψηφιακή αίθουσα, ενώ επίσης οι συμμετέχοντες
μπορούν να επικοινωνούν μέσω κάμερας
και μικροφώνου ζωντανά με την ψυχολόγο
και τους λοιπούς συμμετέχοντες, να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να δέχονται τις
απαντήσεις.
Οι διαδικτυακές συναντήσεις των Σχολών
Γονέων που έχουν σα στόχο να υποστη-

ρίξουν τις οικογένειες - γονείς και παιδιά
- στα νέα δεδομένα, να βοηθήσουν τους
γονείς να περάσουν τον χρόνο με τα παιδιά
τους ποιοτικά και δημιουργικά παρέχοντας
πλούσια ερεθίσματα, βρίσκοντας λύσεις σε
θέματα που απασχολούν, ξεκίνησαν με μεγάλη συμμετοχή την προηγούμενη εβδομάδα, στις Δημοτικές Κοινότητες Θέρμης
και Νέας Ραιδεστού και θα συνεχιστούν και
στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στις συναντήσεις αφορούσαν το ρόλο του γονέα και
το βαθμό εμπλοκής τους στην καθημερινότητα των παιδιών, τη διαχείριση θυμού
και άγχους, τις σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια, την προετοιμασία για την εφηβεία-συγκρούσεις, μυστικά και ψέματα, αυτοεκτίμηση - αυτονομία, φοβίες κ.α.
Σε συνθήκες κρίσης, σαν αυτή που διανύουμε, ας δώσουμε αξία σε πράγματα όπως
η υγεία και η ατομική ευθύνη, μην ξεχνώντας να τονίσουμε στα παιδιά μας πόσο
πολύ τα αγαπάμε. Και ενώ όλα μοιάζουν
να έχουν σταματήσει, εμείς ας αλλάξουμε
συνήθειες και ας συνεχίσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Επίσης, για
όσους γονείς επιθυμούν, συνεχίζονται οι
ατομικές /οικογενειακές συναντήσεις μέσω
Skype ή Viber.

ε συμμάχους τους εθελοντές και
τον ΣΥΠΠΑΖΑΘ μεριμνά ο δήμος

Θέρμης για τη φροντίδα και τη σίτιση των

στηριοποιηθούν ) και να την παραλάβουν
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σ. Γκιζάρη.

αδέσποτων ζώων, που συνεχίζεται με κάθε

εν είναι μόνο οι εταιρείες που προσφέρουν στήριξη
στον αγώνα κατά του κορωνοϊού, αλλά και οι απλοί,
ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο
Πάρις και η Έλενα Παπουτσά οι οποίοι με υψηλό αίσθημα
αλληλεγγύης και με ευαισθησία φτιάχνουν και δωρίζουν
υφασμάτινες μάσκες στο δήμο Θέρμης για τους εργαζόμενους του δήμου, αλλά και για όποιον άλλον έχει ανάγκη.
«Είναι ένα δώρο για να ευχαριστήσουμε το δήμο Θέρμης,
τον δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο και όλους τους εργαζομένους στο δήμο γιατί εδώ και 23 χρόνια που κατοικώ στη Θέρμη, όλοι ήταν πάντα κοντά μας», λέει η Έλενα
Παπουτσά.
Όπως εξηγεί η ίδια, εργάζεται σε ζαχαροπλαστείο, όμως
στην Βουλγαρία, όπου μεγάλωσε, τελείωσε τεχνικό λύκειο. «Εκεί, έμαθα να ράβω. Αφού μένουμε σπίτι σκεφτήκαμε με τον Πάρι να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούν
να φανούν χρήσιμα και είπαμε «γιατί να μην το κάνουμε;».
Έτσι τους γεννήθηκε η ιδέα εκείνοι που είναι κλεισμένοι
στο σπίτι να ράψουν τις δυσεύρετες, όπως είχαν ακούσει,
μάσκες προκειμένου να προστατεύονται εκείνοι οι οποίοι
εργάζονται έξω, όπως για παράδειγμα οι δημοτικοί υπάλληλοι. «Ο γιος μου σπουδάζει με Erasmus στη Πολωνία»,

ολύτιμη βοήθεια στο δήμο Θέρμης και ειδικότερα σε
όσους εργάζονται στον τομέα της Καθαριότητας, προ-

περιοριστικών μέτρων. Με το συντονισμό

σέφερε ο πρώην βιοτέχνης Λεωνίδας Κωνσταντινίδης και

της αντιδημαρχίας Πρασίνου, Περιβάλλο-

η οικογένειά του, οι οποίοι ξεκίνησαν να φτιάχνουν χειρο-

ντος και Αγροτικής Ανάπτυξης η φροντίδα

ποίητες υφασμάτινες μάσκες προκειμένου να συμβάλουν

για τα ζώα γίνεται τακτικά τόσο μέσω της
υπηρεσίας, όσο και από εθελοντές που
έχουν προμηθευτεί το ειδικό έντυπο μετακίνησης για τις ώρες και μέρες σίτισης.
Έτσι, όσοι συμπολίτες το επιθυμούν ή σκοπεύουν να σιτίσουν αδέσποτα ζώα, που
συνήθως σίτιζαν και φρόντιζαν κατά το πρό-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης μέσω του
ΣΥΠΠΑΖΑΘ, αρχίζει τη διανομή ζωοτρο-

σφατο παρελθόν μπορούν να συνεχίζουν:

φής κατάλληλης για σκύλους, σε φιλό-

• είτε να προμηθευτούν τις σχετικές βε-

ζωους δημότες για την κάλυψη των ανα-

βαιώσεις από το δημαρχείο Θέρμης αφού

γκών σίτισης των αδέσποτων ζώων, αλλά

έχουν κλείσει ραντεβού,

και σε διάφορα σημεία του Δήμου όπου

• είτε να αποστείλουν με e-mail στη δι-

υπάρχουν αδέσποτα. Οι ενδιαφερόμενοι

εύθυνση a.makantasi@thermi.gov.gr, τη

μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά

σχετική φόρμα αφού συμπληρώσουν τα

με τον ΣΥΠΠΑΖΑΘ στην τηλεφωνική γραμ-

πεδία με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο,

μή 2310.447.995 ή 2310.438.496 και να

διεύθυνση κατοικίας, αριθμό ταυτότητας

δηλώσουν τα στοιχεία τους ώστε να προ-

και τηλέφωνο επικοινωνίας, που σιτίζουν

μηθευτούν τροφές για την σίτιση των αδέ-

καθώς και τις ώρες και μέρες που θα δρα-

σποτων.

σωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να

Δωρεά 150 μασκών στο δήμο Θέρμης
και από τον Λεωνίδα Κωνσταντινίδη

Π

δυνατό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια των

συμπληρώνει η Έλενα. «Ψάχνει να αγοράσει, αλλά δεν
έχει τρόπο να βρει μάσκα.
Δεν υπάρχουν πια. Νιώθω
ότι κάνοντας αυτό βοηθώ
και το παιδί μου».
Τις μάσκες παρέλαβε για
λογαριασμό του δήμου
Θέρμης ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης Στέργιος Γκιζάρης, οποίος υπογράμμισε
πως «τέτοιες χειρονομίες
δείχνουν το υψηλό αίσθη- Χειρονομία αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους του δήμου Θέρμης από την Έλενα και τον Πάρι Παπουτσά.
μα αλληλεγγύης και συμπανιώθουμε ότι έχουμε τους πολίτες στο πλευρό μας. Ευχαράστασης των πολιτών στις προσπάθειες τις οποίες καταριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους όλων
βάλλει ο δήμος και συνδράμουν στην αλληλοβοήθεια και
των συμπολιτών μας τον Πάρι και την Έλενα Παπουτσά και
στην ενότητα».
εύχομαι η πράξη τους να βρει μιμητές, όχι μόνο στη Θέρμη,
«Στις δύσκολες αυτές μέρες δίνουμε όλοι μας ένα αγώνα
αλλά παντού», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, τόσο σε προ-

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας
Σπύρος Γαντάς (δεξιά) παραλαμβάνει τις υφασμάτινες μάσκες
από τον Λεωνίδα Κωνσταντινίδη.

στην αποτελεσματικότερη προστασία των συμπολιτών μας
οι οποίοι απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Στις 10 Απριλίου ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πολεοδομίας Σπύρος Γαντάς παρέλαβε από τον
κ. Κωνσταντινίδη περίπου 150 υφασμάτινες χειροποίητες
μάσκες, οι οποίες παραδόθηκαν στους εργαζόμενους στην
Καθαριότητα, που εξακολουθούν να βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, παρά τους κινδύνους από την πανδημία.
Ο κ. Γαντάς παραλαμβάνοντας τις υφασμάτινες μάσκες
αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κωνσταντινίδη ανέφερε
μεταξύ άλλων πως «είναι γνωστές και καταγεγραμμένες οι
ελλείψεις σε μάσκες -σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο- και τέτοιες ενέργειες στις δύσκολες μέρες της πανδημίας, είναι αξιέπαινες, αφού σε μία δύσκολη συγκυρία
έρχονται να προσφέρουν μια έξτρα προστασία. Η ευγενική
προσφορά του συμπολίτη μας κ. Κωνσταντινίδη, αυτές οι
ασπίδες προσώπου, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Η ανθρωπότητα, σχεδόν στο
σύνολό της, ενώνεται για να καταπολεμήσει έναν φονικό
αντίπαλο που την απειλεί. Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2
που έχει προκαλέσει την πανδημία Covid-19 κατάφερε να
κάνει αυτό που δεν έχει επιτύχει τόσα χρόνια η διπλωματία,
να ενώσει όλους τους λαούς, αλλά και να φέρει πιο κοντά
τους φίλους. Συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι και θα τα καταφέρουμε».

Παπαδόπουλος.

Ευχαριστήριο

Θ

ερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των δημοτών του
δήμου Θέρμης εκφράζει ο δήμαρχος Θεόδωρος

Παπαδόπουλος προς τις εταιρείες και προς τον καθένα
που προσφέρουν μέσα και στήριξη στον μεγάλο αγώνα
κατά της πανδημίας, στηρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια
του δήμου Θέρμης να ανταπεξέλθει στις δύσκολες αυτές
συνθήκες προσφέροντας υπηρεσίες στο βέλτιστο επίπεδο.
Ειδικότερα, ο κ. Παπαδόπουλος ευχαριστεί την εταιρεία
ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και την ΤΟΥΟΤΑ ΠΟΛΙΣ ΘΕΡΜΗΣ
για τη δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου για διάστημα ενός μήνα, την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την ευγενική πρωτοβουλία να χορηγήσει το ποσό των 500 ευρώ προκειμένου να
στηρίξει τις κοινωνικές δομές του δήμου και τις ευπαθείς
ομάδες και την εταιρεία Κρουστάλλης Κων. Βασίλειος για
τη δωρεά 300 υφασμάτινων μασκών.
«Σε αυτές τις δύσκολες μέρες καλούμαστε όλοι να δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα με στόχο τον περιορισμό της
εξάπλωσης της πανδημίας για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε στήριξη
με οποιαδήποτε μορφή αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και
διαβεβαιώνω ότι η κάθε δωρεά χρησιμοποιείται με τον
πλέον χρηστό και ορθό τρόπο από τους κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται για το κοινωνικό σύνολο»
αναφέρει στη δήλωση–ευχαριστήριο ο κ. Παπαδόπουλος.

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Ένα αισιόδοξο μήνυμα στη μάχη εναντίον του κορονοϊού
Έ

Κλοπή καλωδίων και ζημιά χιλιάδων ευρώ

χρώματα, μία καρδερίνα, η οποία έχει πολύχρωμα φτερά

«Αυτά θέλω να πω και να δείξω με το έργο μου και εύχομαι

και μία μαύρη ουρά, η οποία σιγά σιγά θα χάνεται όπως θα

του κορονοϊού ο συνδημότης μας ζωγράφος με το στόμα

πολύ σύντομα να απαλλαγούμε όλοι από αυτή την μάστιγα»

χαθεί η ασθένεια.

Τριαντάφυλλος Ηλιάδης.

Με το έργο μου αυτό θέλω να δείξω ότι σιγά

κατέλεξε ο κ. Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης μιλώντας στα Θέρμης Δρώμενα επεσήμανε ότι

σιγά θα εξαλειφτεί και αυτή η πανδημία και

«Προβληματίστηκα πάρα πολύ, καθώς ήθελα να κάνω ένα

θα μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει με χαρά,

έργο, όπως έκανα πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις στο

αγάπη και αισιοδοξία στο μέλλον» εξηγεί ο

παρελθόν, π.χ. με το τσουνάμι που έπληξε την Ινδονησία,

κ. Ηλιάδης.

τους αστέγους κ.α.

Στον πίνακα αποτυπώνεται ένα πουλάκι το

ναν πολύ όμορφο πίνακα με αισιόδοξο μήνυμα προς
όλους μας δημιούργησε με αφορμή την πανδημία

Σκέφτηκα

νυχτερίδες,

πλοκάμια

με

απελπισμένους

οποίο έχει τσιμπήσει και κρατάει στο ράμφος

ανθρώπους οι οποίοι θα αποτυπώνονταν με ανοικτά στόματα

του τον κορονοϊό, το οποίο πατάει επάνω

και οι οποίοι προσπαθούσαν να πάρουν το οξυγόνο που

σε στρογγυλούς καρπούς από πλατάνι στα

χρειάζεται.

οποία αποτυπώνονται «γραφήματα» για την

Απέρριψα αυτές τις σκέψεις και αποφάσισα να δημιουργήσω

ασθένεια, όπως αυτά που μας προβάλουν

ένα πίνακα με ένα πουλάκι με αφορμή την πανδημία του

κάθε μέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Covid-19. Η θέση μου και η σκέψη μου ήταν να ζωγραφίσω

Η εικόνα συμβολίζει την νίκη επί του

κάτι, το οποίο θα εμπνέει αισιοδοξία σ αυτόν που το βλέπει και

θανάτου καθώς το πουλί που πατάει επάνω

όχι να του δημιουργεί αισθήματα αποστροφής. Για το λόγο

στη φωλιά του «υιού» έχει τσιμπήσει και

αυτό σκέφτηκα να ζωγραφίσω ένα πουλάκι με χαρούμενα

καταβροχθίζει τον κορονοϊό.

Ψυχολογική υποστήριξη
προς όλους τους πολίτες

Παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου
η υποβολή δήλωσης διόρθωσης
των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Μ

Σ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ»

ε κεντρικό σύνθημα «η Πρόκληση
να παραμείνουμε μαζί…», το Κέ-

- επικαιροποιεί

ντρο Πρόληψης Ελπίδα, ανταποκρινόμενο

μια λίστα με

στις ανάγκες που αναδύονται μέσα στις

φορείς και κοινωνικές δομές της Ανατο-

νέες, επιτακτικές συνθήκες, διαμορφώνει

λικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των

τη δράση του και ενημερώνει, τόσο τους

Δήμων Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού

ωφελούμενούς του όσο και το ευρύ κοινό

και Πυλαίας-Χορτιάτη, που παρέχουν κάθε

της περιοχής, ότι η επιστημονική του ομά-

είδους υποστήριξη στους πολίτες, τόσο

δα βρίσκεται στη διάθεση των υπηρεσιών

σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε άλλο,

ψυχικής υγείας της κοινωνίας, τώρα περισ-

ανάλογα με τις νέες και συνεχώς μεταβαλ-

σότερο από ποτέ. Συγκεκριμένα:

λόμενες ανάγκες, και τέλος,

- συνεχίζει να παρέχει ατομική συμβου-

- αρθρογραφεί στα μέσα κοινωνικής δι-

λευτική και ψυχολογική υποστήριξη, μέσω
του διαδικτύου ή του τηλεφώνου,
- οργανώνει ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης,
μέσω του διαδικτύου, για όποιον πολίτη
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αισθάνεται
την ανάγκη να μοιραστεί σκέψεις, ανησυχίες και προβληματισμούς που προκύπτουν
από τις νέες συνθήκες που βιώνει.

συστηματικά

κτύωσης, με στόχο να ενισχύσει τα εφόδια
και τα ψυχικά αποθέματα των πολιτών, σε
επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό. Μία περίοδος κοινωνικής κρίσης
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για αυτογνωσία και αυτοβελτίωση, αρκεί τα άτομα
και οι ομάδες να ενεργοποιήσουν βαθύτερες δυνάμεις.
Η πρόληψη σε κάθε περίπτωση, έτσι και
τώρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί την πλατ-

ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας.

φόρμα τηλεκπαίδευσης της Ελπίδας, ξεκι-

Όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να απευθυν-

νάει τη δημιουργία forum συνάντησης και

θούν στο τηλ. 2310442044, στο email:

επικοινωνίας για τα μέλη των ομάδων του

kpelpida@gmail.com, στο site της Ελπίδας

(γονείς και εκπαιδευτικούς),

ΕΛΠΙΔΑ και στο Facebook.

το πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση
της μετάδοσης του κορνοϊού η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της υποβολής
δήλωσης διαφοράς των τετραγωνικών μέτρων, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω της
σχετικής πλατφόρμας (https://tetragonika.
govapp.gr/) μέχρι τις 30/6/2020. Οπότε
μπορείτε με την άνεση σας να ολοκληρώσετε την εν λόγω διαδικασία δίχως να υπάρχει
ανάγκη συνωστισμού από την προσέλευση
στις υπηρεσίες του δήμου. Επίσης εναλλακτικά μπορείτε να στέλνετε τις δηλώσεις σας
με e-mail στο info@thermi.gov.gr από όπου
θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και
θα προωθούνται για διεκπεραίωση.
Σημειώνεται, ότι, με την ανωτέρω διάταξη:
1. Παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει
δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς και σε
κάθε ιδιοκτήτη που έχει δηλωμένο στον
οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο
εμβαδόν από το πραγματικό, να υποβάλει
δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία
των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του χωρίς την επιβολή
προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς
αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών.
2. Επιτρέπεται ακόμη και η δήλωση αδήλωτων
επιφανειών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων,
προκειμένου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και για
τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν.
Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η μη χρησιμοποίηση του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου να
έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση στον οικείο
δήμο μέχρι τις 31-12-2019 – σύμφωνα με την
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 103
του ν. 4604/2019 – ώστε η απαλλαγή από τους
δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη να
ισχύει καταρχήν αναδρομικά και μέχρι τις 31-122019 και εν συνεχεία και για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2020 και μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
3. Ρυθμίζονται όλες οι κατηγορίες φόρων,
τελών και εισφορών προς τους Δήμους της
χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
και δημοτικός φόρος.
4. Ωφελούνται φορολογούμενοι που κατέχουν
κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών,
βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους
χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
5. Προβλέπεται ότι η υποχρέωση πληρωμής
δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις
επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την
1η-1-2020. Δηλαδή οι επιβαρύνσεις για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν θα
«τρέχουν» από την 1η Ιανουαρίου 2020 κι όχι
αναδρομικά από την προηγούμενη δεκαετία.

11

Ζ

ημιές χιλιάδων ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Συγκεκριμένα, άγνωστοι τη νύχτα της Δευτέρας 20ης Απριλίου 2020, παραβιάζοντας την περίφραξη,
τις πόρτες και τα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης, αφαίρεσαν το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (καλώδια) προκαλώντας δυστυχώς και φθορές
στην εγκατάσταση, ενώ αφαίρεσαν και το μετασχηματιστή
της ΔΕΗ, στον πυλώνα που τροφοδοτεί την εγκατάσταση.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν κλαπεί περίπου
1000 μέτρα καλωδίων χαλκού, με τη συνολική ζημία στην
εγκατάσταση να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Η ΔΕΥΑ Θέρμης ενημέρωσε άμεσα όλες τις εποπτεύουσες και διωκτικές
αρχές, ασκώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Συνάντηση του δήμαρχου με την ηγεσία της αστυνομίας της Θεσ/νίκης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τα ζητήματα αστυνόμευσης που αφορούν στο δήμο
Θέρμης και τις ελλείψεις που εμφανίζουν οι αστυνομικές
υπηρεσίες της περιοχής, έθεσε (πριν την επιβολή των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας) κατά τη συνάντηση
του με το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης,
Λάζαρο Μαυρόπουλο ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Αντώνιος
Τζιτζής και ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξί-

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

αρχος Χρήστος Μπουλούμπασης. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, ο δήμαρχος Θέρμης έθεσε ζητήματα όπως
αυτό της αύξησης της παραβατικότητας, τις κλοπές των
μετασχηματιστών της ΔΕΗ που έχουν σαν αποτέλεσμα να
υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και παροχής
ύδρευσης στις κοινότητες του δήμου, τις κλοπές σε κατοικίες που παρουσιάζουν έξαρση κυρίως σε σπίτια που
βρίσκονται εκτός σχεδίου των οικισμών καθώς και στην
επέκταση Θέρμης, κ.α.
Έπειτα από μια γόνιμη και διεξοδική συζήτηση η τοπική

ηγεσία της Αστυνομίας δεσμεύτηκε για τη μέγιστη δυνατή
διαχείριση του ήδη υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού
και του εξοπλισμού από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης,
το Τμήμα Ασφαλείας και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης,
ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι υπάρχουσες ανάγκες αστυνόμευσης.
Παράλληλα αποφασίστηκε να ενταθεί η παρουσία της
ομάδας ΔΙΑΣ στο δήμο μας με επιπλέον αριθμό μοτοσικλετιστών που θα συμβάλουν και αυτοί στην καλύτερη
αστυνόμευση, σε όλη την έκταση του δήμου.

Στο Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ο δήμαρχος Θέρμης

Σ

το Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανανεώθηκε η
συμμετοχή του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου. Με την απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 18778 στις 19 Μαρτίου 2020 ανανεώθηκε η θητεία
του κ. Παπαδόπουλου στο Οικονομικό Παρατηρητήριο
ως εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, από το
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, από το
Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής
Διοίκησης και Προϋπολογισμού του ίδιου Υπουργείου,
από τον προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης
και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, από τον προϊστάμενο
του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του ίδιου Υπουργείου, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τον προϊστάμενο του
Τμήματος Ε’ Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους και, προκειμένου για δήμους, από εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Ε., ή, προκειμένου για περιφέρειες,
από εκπροσώπους της ΕΝ.Π.Ε., οι οποίοι ορίζονται με
απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.
Το Παρατηρητήριο, με βάση την συσπαστική του πράξη,
θα ελέγχει αυστηρά τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, οι
οποίοι θα πρέπει στο εφεξής να έχουν ισοσκελισμένους

προϋπολογισμούς. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις θα λαμβάνονται δραστικά μέτρα.
Επίσης, παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την εκτέλεση του
προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων, που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, ενώ όταν διαπιστώνεται απόκλιση από τους
τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%,
τότε παρεμβαίνει και υποδεικνύει στον Οργανισμό πώς
θα διορθώσει την απόκλιση.
Εφόσον ο προϋπολογισμός παραμένει εκτροχιασμένος
για δύο τρίμηνα, τότε ο ΟΤΑ θα μπαίνει σε καθεστώς επιτροπείας και, με απόφαση που εκδίδει ο υπουργός Εσωτερικών, υποχρεώνεται σε αναστολή προσλήψεων- υποχρεωτικές μετατάξεις εργαζομένων, αύξηση των ιδίων
εσόδων από φόρους, τέλη κλπ, αύξηση του ανώτατου
συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και
πάγωμα όλων των δαπανών, εκτός από τη μισθοδοσία
και τις απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

Περίπου 50.000 δημότες της Θέρμης

χρησιμοποιούν τη δημοτική συγκοινωνία

Σ

2. Γραμμή 2-Α: Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά.
Με δύο δρομολόγια ημερησίως τα οποία διατρέχουν την
εξής διαδρομή:
(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη,
Π. Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βασιλικά): Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεμούντος,
πλατεία Χάνια, Ανθεμούντος, Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ε.Ο.
16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), Ε.Ο. 31 (προς Περιστερά),
(Περιστερά): κεντρική οδός Περιστεράς μέχρι την έξοδο
προς Λιβάδι, αναστροφή στο τέρμα των αστικών λεωφορείων, κεντρική οδός Περιστεράς, Ε.Ο. 31 (προς Περιστερά),
Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βασιλικά): Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεμούντος, πλατεία Χάνια, Ανθεμούντος,
Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παραμάνα.
Το πρωινό δρομολόγιο εκτελεί παράκαμψη στον οικισμό
της Λακκιάς κατά τη μετάβαση στα Βασιλικά και κατά την
επιστροφή από Βασιλικά προς Θέρμη. Το ίδιο δρομολόγιο
εισέρχεται στον χώρο του ΚΥΘ κατά την επιστροφή από
Βασιλικά προς Θέρμη.
- Η γραμμή εκτελεί δύο (2) δρομολόγια ημερησίως, με
αναχώρηση από Θέρμη στις 6:30 και στις 16:00.
- Η γραμμή διέρχεται (με αυτή τη σειρά) από τους οικισμούς: Θέρμη-Ν. Ραιδεστός-Βασιλικά-Σουρωτή-ΒασιλικάΠεριστερά-Βασιλικά-Ν. Ραιδεστός-Θέρμη.

τις 15 Απριλίου η δημοτική συγκοινωνία του δήμου
Θέρμης συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο λειτουργίας μετά

τον επανασχεδιασμό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης, τα οποία συνέλεξε ο δήμος, σε ελέγχους που
έκανε σε τρεις διαφορετικές περιόδους στη διάρκεια αυτής
της χρονιάς εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των δημοτών
οι οποίοι έκαναν χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας κατά

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Υπό τη νέα της μορφή η δημοτική συγκοινωνία περιλαμβάνει τρεις λεωφορειακές γραμμές:
1. Γραμμή 1-Α/1-Β: Κυκλική Θέρμης.
Με εννέα δρομολόγια ημερησίως και την εξής διαδρομή:
(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη,

τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχεται σε περίπου πε-

Π. Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύ-

νήντα χιλιάδες.

ρου), (Ν. Ραιδεστός): Αγίου Αθανασίου, πλατεία, Αριστοτέ-

Δημοφιλέστερη όλων είναι η γραμμή Νο1 Κυκλική Θέρμης,

λους, Κολοκοτρώνη, Πραξιτέλους, 12η οδός Ταγαράδων,

την οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν περί τους 42.000 με

(Ταγαράδες): Επαρχιακή οδός 30 (Ν. Ρυσίου -Σουρωτής

43.000 δημότες ετησίως. Ακολουθεί η γραμμή Νο2 Θέρμη-

-Βασιλικών), Βασ. Γεωργίου, Γράμμου-Βίτσι, Αθ. Διάκου,

Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά με περίπου 4.000 έως 5.000

Ρήγα Φεραίου, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη, Βασ. Γεωργί-

επιβάτες και τέλος, η γραμμή Νο3 Θέρμη-Δημοτική Ενότη-

ου, Ε.Ο. 30 (Ν. Ρυσίου-Σουρωτής-Βασιλικών), (Ν. Ρύσιο):

τα Μίκρας, με την οποία μετακινούνται περί τους 2.000 με

Κωνσταντινουπόλεως, Μεταμορφώσεως, Ε.Ο. 30 (Ν. Ρυσί-

3.000 δημότες.

ου-Σουρωτής-Βασιλικών), Ε.Ο. 27 (Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας), οδός Express Service, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πολυγύρου), (Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παραμάνα και

αντιστρόφως.
- Εκτελεί εννέα δρομολόγια ημερησίως. Το πρωινό δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης από Θέρμη στις 9:10 εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, και μετακινούμενους προς το Κέντρο
Υγείας Θέρμης. Το τελευταίο βραδινό δρομολόγιο στις
22:45 εξυπηρετεί μαθητές που σχολούν από φροντιστήρια
αργά το βράδυ. Επιπλέον, το δρομολόγιο αυτό εξυπηρετεί με μετεπιβίβαση στη Θέρμη τους μετακινούμενους που
φθάνουν από τον ΑΣ ΙΚΕΑ με το δρομολόγιο της γραμμής
67 (ΑΣ ΙΚΕΑ-Τριάδι) του ΟΑΣΘ (νυν ΚΤΕΛ), που αναχωρεί
από τον ΑΣ ΙΚΕΑ στις 22:15.
- Τα λεωφορεία διέρχονται από το Κέντρο Υγείας Θέρμης
6 φορές ημερησίως (ενώ του ΟΑΣΘ, νυν ΚΤΕΛ δεν διέρχονται).
- Τα λεωφορεία διέρχονται από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής (ΔΕ Βασιλικών) 4 φορές ημερησίως, δηλαδή
προστίθεται ένα δρομολόγιο στα σημερινά.
- Εκτελούνται δύο (2) δρομολόγια ημερησίως στον οικισμό
Φιλοθέης.

Πριν από τον επανασχεδιασμό της η δημοτική συγκοινωνία
λειτουργούσε με πολλά προβλήματα, τα οποία οφείλονταν
κυρίως στην κακή μηχανική κατάσταση των λεωφορείων.
Εκτελούσε επτά δρομολόγια ημερησίως (πλην Σαββάτου,
Κυριακής και αργιών) και εξυπηρετούσε μόνον την περιοχή

- Δίνεται δυνατότητα σύνδεσης των Βασιλικών, της Περιστεράς και της Λακκιάς με το Κέντρο Υγείας Θέρμης.
- Δίνεται δυνατότητα σύνδεσης των Βασιλικών με τη Λακκιά
με ένα δρομολόγιο (και στις δύο κατευθύνσεις) επιπλέον
από αυτά του ΟΑΣΘ (νυν ΚΤΕΛ).
- Προσφέρεται πρόσθετη σύνδεση της Ν. Ραιδεστού με τη
Θέρμη, καθώς και με τους οικισμούς της ΔΕ Βασιλικών:
Βασιλικά, Περιστερά και Λακκιά.
3. Γραμμή 3-Α/3-Β: Θέρμη-ΔΕ Μίκρας.
Με δύο δρομολόγια ημερησίως τα οποία διατρέχουν την
εξής διαδρομή:
(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη,
Π. Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), οδός EXPRESS SERVICE, Ε.Ο. 27 (Θεσσαλονίκης
-Ν. Μηχανιώνας), (Ν. Ρύσιο): Μεταμορφώσεως, Εθνικής
Αντίστασης, οδός προς Καρδία (Χωριό της Ειρήνης), (Καρδία): Δημοκρατίας, πλατεία Μ. Αλεξάνδρου, Βυζαντίου,
Πλαστήρα, Κ. Κρυστάλλη, Δημοκρατίας, Παπαφλέσσα,
Καρατάσου, οδός Καρδίας-Κ. Σχολαρίου (παλιά επαρχιακή οδός Ν. Μουδανιών), (Κ. Σχολάρι): Λεωφόρος ΟΧΙ,
πλατεία (αναστροφή), Λεωφόρος ΟΧΙ, οδός Καρδίας-Κ.
Σχολαρίου, (Καρδία): Καρατάσου, πλατεία, Καρατάσου,
οδός Καρδίας-Τριλόφου, (Τρίλοφος): 28ης Οκτωβρίου,
Μ. Αλεξάνδρου, Περικλέους, (Πλαγιάρι): Μιαούλη, 28ης
Οκτωβρίου, αγελαδόστρατα, Ε.Ο. 27 (Θεσσαλονίκης-Ν.

Μηχανιώνας), οδός EXPRESS SERVICE, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παραμάνα, και αντιστρόφως.
Το πρωινό δρομολόγιο εισέρχεται στον χώρο του ΚΥΘ
κατά τη μετάβαση προς Ν. Ρύσιο και κατά την επιστροφή
του από Πλαγιάρι προς Θέρμη. Επίσης, το μεσημβρινό
δρομολόγιο εισέρχεται στον χώρο του ΚΥΘ κατά τη μετάβαση προς Πλαγιάρι.
- Η γραμμή εκτελεί δύο δρομολόγια ημερησίως, με αναχώρηση από Θέρμη στις 7:30 και στις 13:30
- Η γραμμή διέρχεται (με αυτή τη σειρά) από τους οικισμούς: Θέρμη-Ν. Ρύσιο-Καρδία-Κ. Σχολάρι-Καρδία-Τρίλοφος-Πλαγιάρι-Τρίλοφος-Καρδία-Ν. Ρύσιο -Θέρμη.
- Δίνεται δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των οικισμών Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας και Κ. Σχολαρίου με την έδρα
του δήμου (Θέρμη) και το Κέντρο Υγείας Θέρμης.
- Δίνεται δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του Πλαγιαρίου
(όπου βρίσκεται το ΚΕΠ Μίκρας) με τους λοιπούς οικισμούς
της ΔΕ Μίκρας, και ιδιαίτερα τον Τρίλοφο (όπου βρίσκεται
το Κοινοτικό Κατάστημα).
- Το λεωφορείο διέρχεται από την «αγελαδόστρατα» στο
Πλαγιάρι, και όχι από την επαρχιακή οδό προς Επανομή,
όπως τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ (νυν ΚΤΕΛ).
- Προσφέρεται πρόσθετη σύνδεση του Ν. Ρυσίου με τη
Θέρμη, καθώς και με τους οικισμούς της ΔΕ Μίκρας.

της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης και την Αγία Παρασκευή
της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. Στο παρελθόν είχαν γί-

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΟΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΚΤΕΛ

νει προσπάθειες για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διαδρο-

Σημαντική βελτίωση στην αστική συγκοινωνία στις γραμμές της Θέρμης

μών στις Δημοτικές Ενότητες Βασιλικών και Μίκρας (Περιστερά-Βασιλικά και Άγιος Αντώνιος-Βασιλικά, κάθε Παρα-

Μ

σκευή, δύο δρομολόγια, για την εξυπηρέτηση των ορεινών
οικισμών στη λαϊκή αγορά των Βασιλικών και Κ. Σχολάρι-

εγάλη ανάσα στους κατοίκους του δήμου Θέρμης οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά με την

αστική συγκοινωνία προσέφερε η αλλαγή η οποία

Καρδία-Τρίλοφος-Κέντρο Υγείας Θέρμης, δύο δρομολόγια,

σημειώθηκε από τα μέσα Μαρτίου, με την εκχώρη-

δύο φορές την εβδομάδα). Τα δρομολόγια αυτά διακόπη-

ση των λεωφορειακών γραμμών από τον ΟΑΣΘ στα

καν δύο μήνες μετά την έναρξή τους, επειδή δεν είχαν επαρ-

ΚΤΕΛ. Πλέον, εδώ και εβδομάδες εκτελείται το 100%

κή πληρότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

των προγραμματισμένων δρομολογίων κατά τις πρω-

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διερευνήθηκε η δυ-

ινές και μεταμεσημεριανές ώρες καθώς τις υπόλοιπες

νατότητα επέκτασης της δημοτικής συγκοινωνίας και στις

τα δρομολόγια μειώθηκαν στο 50% για όσο διάστημα

άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες του δήμου, αλλά και η

διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν

δυνατότητα αύξησης του αριθμού των δρομολογίων της

για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, αμέσως

κεντρικής γραμμής της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, χωρίς

μετά, θα πραγματοποιείται το σύνολο των προγραμ-

αύξηση του λειτουργικού κόστους. Κατόπιν όλων αυτών

ματισμένων λεωφορείων, σε αντίθεση με ό,τι συνέ-

αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου σε ανάδοχο ο οποίος

βαινε τα τελευταία χρόνια όταν, λόγω των μεγάλων

επιλέχθηκε έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό που έγινε τον

προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο ΟΑΣΘ, περίπου το

Σεπτέμβριο 2018. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2ετής και

30% έως και 40% των δρομολογίων δεν υλοποιού-

το ετήσιο κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 139.100 ευρώ

νταν.

συν ΦΠΑ. Έτσι με τα ίδια πάνω κάτω χρήματα, πλέον γίνο-

Πέραν αυτού, στις λεωφορειακές γραμμές της ανατολικής Θεσσαλονίκης τα λεωφορεία τα οποία έχουν

νται σχεδόν διπλάσια δρομολόγια ημερησίως (13 αντί 7)

δρομολογηθεί από τα ΚΤΕΛ είναι ηλικίας μεταξύ οκτώ

και καλύπτονται και οι τρεις Δημοτικές Ενότητες του δήμου

και δέκα ετών, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από

Θέρμης. Επιπλέον, υπάρχει σύνδεση των χωριών μεταξύ
τους και κυρίως, καθημερινή σύνδεση όλων των δημοτικών
ενοτήτων με το Κέντρο Υγείας Θέρμης.

αυτά τα οποία διέθετε σε αυτές τις γραμμές ο ΟΑΣΘ.
Οι δημότες της Θέρμης αγκάλιασαν τη δημοτική συγκοινωνία η οποία συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο λειτουργίας μετά τον επανασχεδιασμό της.

ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ειδικότερα, στις πρώτες τρεις λεωφορειακές γραμμές στην
περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης μπήκαν τα ΚΤΕΛ
στις 19 Μαρτίου. Η αρχή έγινε από τις γραμμές Νο 66 Θέρμη-Χαριλάου, Νο 69 ΑΣ ΙΚΕΑ-Επανομή και Νο 36 Βούλγαρη-Ζώνη Καινοτομίας. Ακολούθησαν λίγες μέρες μετά
άλλες πέντε γραμμές οι: Νο 76 ΑΣ ΙΚΕΑ-Αγγελοχώρι, Νο
77 Νέα Μηχανιώνα-Επανομή, Νο 79 ΙΚΕΑ-Αεροδρόμιο,
Νο 87 Θεσσαλονίκη-Βασιλικά και Νο 88 ΘεσσαλονίκηΜεσημέρι. Τέλος, στις 23 Μαρτίου τα ΚΤΕΛ ανέλαβαν και
τις υπόλοιπες τρεις γραμμές της ανατολικής Θεσσαλονίκης
που είναι οι Νο 67 ΑΣ ΙΚΕΑ-Τριάδι, Νο 60 Ν.751-Οικισμός
Μακεδονία και Νο 61 Χορτιάτης-Διασταύρωση Χορτιάτη.
Στις έντεκα αυτές γραμμές της ανατολικής Θεσσαλονίκης τα
ΚΤΕΛ θα εκτελούν σε κανονικές συνθήκες (μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων) συνολικά 848 δρομολόγια. Ειδικότερα, ο αριθμός των δρομολογίων ανά λεωφορειακή
γραμμή έχει ως εξής: Νο 66 Χαριλάου-Θέρμη 139, Νο 67
ΑΣ ΙΚΕΑ-Τριάδι 95, Νο 87 Θεσσαλονίκη-Βασιλικά 91, Νο
69 ΑΣ ΙΚΕΑ-Επανομή 110, Νο 76 ΑΣ ΙΚΕΑ-Αγγελοχώρι 40,
Νο 77 Νέα Μηχανιώνα-Επανομή 20, Νο 79 ΙΚΕΑ-Αεροδρόμιο 66, Νο 88 Θεσσαλονίκη-Μεσημέρι, 48, Νο 36 Βούλγαρη-Ζώνη Καινοτομίας 50, Νο 60 Ν.751-Οικισμός Μακεδονία 35 και Νο 61 Χορτιάτης-Διασταύρωση Χορτιάτη 154.
Από τις 19/3 τις αστικές λεωφορειακές γραμμές ανέλαβαν τα ΚΤΕΛ.
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 9 3

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΣΣ

11 79 53

ΘΕΡΜΗ, Ν. ΡΥΣΙΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΛΙΒΑΔΙ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

Αλλάζουν όψη οι παιδικές χαρές
σε οκτώ κοινότητες του δήμου Θέρμης

Ολοκληρώθηκε το έργο
της αποχέτευσης ομβρίων

Μ

Ο

έσα στις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ολοθηκαν νέα σε θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν νέα
οδών Κοραή και Λαμπράκη στο Νέο Ρύσιο, οδού Τσακληρωθεί το έργο της ανακατασκευής οκτώ παιδιόργανα. Σε ό,τι αφορά τα όργανα, στην πλειονότητά τους
κάλωφ στους Ταγαράδες, οδού Σπύρου Λούη στη Νέα
κών χαρών σε ισάριθμες τοπικές κοινότητες του δήμου
αποξηλώθηκαν και αντικαταστάθηκαν, ώστε να εκδοΡαιδεστό, οικισμού Φιλοθέης, Βασιλικών, δίπλα στον
Θέρμης. Η ανάθούν νέα πιστοθεσή του έγινε
ποιητικά.
Όσα
τον
Ιανουάριο
όργανα από τα
και ο προϋπολοπαλιά μπορούν
γισμός του ανέρνα επαναχρησιχεται σε 330.000
μοποιηθούν με
ευρώ τα οποία
μικρές επιδιοραντλούνται από
θώσεις, αποθητο πρόγραμμα
κεύτηκαν ώστε
Φιλόδημος
ΙΙ
να τοποθετηθούν
καθώς και από
ίδιους
πόρους
σε άλλες θέσεις
του δήμου.
μελλοντικά.
Το έργο περιΌσα
όργανα
λαμβάνει
την
ήταν σε καλή
προμήθεια και
κατάσταση, διατοποθέτηση
τηρήθηκαν στις
εξοπλισμού και
θέσεις τους (κυδαπέδων ασφαρίως στις παιδιλείας σε οκτώ
κές χαρές Θέρπαιδικές χαρές
Στις παιδικές χαρές τοποθετούνται καινούρια όργανα καθώς και δάπεδα ασφαλείας.
μης, Ν. Ρυσίου
με στόχο τη συμΑνθεμούντα,
Περιστεράς,
πλησίον
του
δημοτικού
σχοκαι
Ταγαράδων).
Εκτός
από
τα
όργανα,
στην προμήθεια
μόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
λείου και Λιβαδίου.
περιλαμβάνεται και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού
και την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλόλητας
ώστε να δοθούν αμέσως μετά προς χρήση. Πρόκειται
για τις παιδικές χαρές: οδού Μακρυγιάννη στη Θέρμη,

Στο πλαίσιο του έργου αποξηλώθηκαν και επανατοπο-

(κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, πινακίδες, πε-

θετήθηκαν φθαρμένα δάπεδα ασφαλείας και τοποθετή-

ριφράξεις, παγκάκια κ.λπ.).

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Επεκτείνεται και στην Καρδία το δίκτυο φυσικού αερίου

Ε

ντός του 2020 πρόκειται να τροφοδοτηθεί με φυσικό
αέριο η τοπική κοινότητα της Καρδίας του δήμου Θέρ-

μης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του γενικού διευθυ-

Παρασκευής, των Ταγαράδων και των Βασιλικών, με το

ντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδα Μπακούρα καθώς και στελε-

συνολικό κατασκευασμένο δίκτυο χαμηλής πίεσης (4bar)

μης, βάσει του προγράμματος ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

χών της εταιρείας. Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης

να ανέρχεται σε περίπου 89 χιλιόμετρα και οι συνδέσεις

της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβλέπονται επενδύσεις περίπου 8,4

να ξεπερνούν τις 4.000.

Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση η οποία έγινε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας μεταξύ του δημάρχου Θέρ-

εκατ. ευρώ για επενδύσεις δικτύου και νέων συνδέσεων,
εκ των οποίων περίπου το 1 εκατ. αφορά την περιοχή της

Στη διάρκεια της συνάντησης ο δήμαρχος Θέρμης εξέ-

Καρδίας. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2023 ο δείκτης

φρασε την ικανοποίησή του για τον προγραμματισμό και

κάλυψης δικτύου διανομής να ανέλθει στο 61% και το

την οργάνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και για την συνέπεια

αντίστοιχο ποσοστό διείσδυσης στο 40% του πληθυσμού.

ως προς την τήρηση του Προγράμματος Ανάπτυξης της.
Παράλληλα, συζητήθηκαν τα πολλαπλά πλεονεκτήματα

Από τη συνάντηση του δημάρχου Θέρμης Θ. Παπαδόπουλου
με εκπροσώπους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με επικεφαλής τον Λ. Μπακούρα.

Η έναρξη των εργασιών για την επέκταση του δικτύου δι-

που προκύπτουν από τη χρήση του φυσικού αερίου σε

ανομής θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, έτσι

οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο, τόσο για

ώστε η έλευση του φυσικού αερίου τον προσεχή Σεπτέμ-

τους δημότες όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πο-

βριο να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών προσφέ-

λυετής και άριστη συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με το δήμο

ροντας πολλαπλά οφέλη. Ήδη στον δήμο Θέρμης τροφο-

Θέρμης αναγνωρίστηκε από τους παρευρισκόμενους, οι

δοτούνται, εκτός της Θέρμης, οι περιοχές του Τριλόφου,

οποίοι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για την ανάληψη

του Πλαγιαρίου, του Νέου Ρυσίου, της Σουρωτής, της Αγ.

πρωτοβουλιών προς όφελος των πολιτών του δήμου.

λοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης όμβριών στην κοινότητα του Κάτω
Σχολαρίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού
1.210.000 ευρώ το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδιους πόρους του δήμου Θέρμης. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στο τέλος Ιουλίου 2019 και η
περάτωσή του επιτεύχθηκε μέσα σε επτά μήνες.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:
- Δικτύου αποχέτευσης όμβριών στον οικισμό Κάτω
Σχολαρίου, το οποίο απαρτίζεται από έναν κύριο συλλεκτήριο αγωγό, έναν δευτερεύοντα αγωγό, φρεάτια
επίσκεψης, καθώς επίσης και φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής.
- Ενός τεχνικού εξόδου (πτερυγότοιχος και βαθμιδωτό
ρείθρο) στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου αγωγού
στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.
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Το δίκτυο αποχέτευσης όμβριών αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, συνολικού μήκους 1.300 μ.
Οι εσωτερικές διάμετροι των επί μέρους τμημάτων του
συλλεκτήριου αγωγού είναι Φ600 χιλιοστών, Φ800 χιλιοστών και Φ1200 χιλιοστών, ενώ η εσωτερική διάμετρος του δευτερεύοντα αγωγού είναι Φ600 χιλιοστών.
Συνδετήριοι αγωγοί από PVC Φ400 χιλιοστών, θα παραλαμβάνουν την παροχή από τα κανάλια υδροσυλλογής
και θα την παροχετεύουν στους τσιμεντοσωλήνες του
δικτύου. Τα όμβρια που θα συλλέγονται θα οδηγούνται
και θα εμπλουτίζουν το φράγμα του Κ. Σχολαρίου.

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε επτά μήνες
και ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος που συνδέει Ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής
οδού στον Τρίλοφο
τα Βασιλικά με το Μονοπήγαδο

Ο

λοκληρώθηκε το έργο το οποίο αφορούσε σε ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδού της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών η οποία διασχίζει τα αγροκτήματα
Βασιλικών και Μονοπήγαδου, της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου. Η ανάθεση
του έργου έγινε τον Απρίλιο του 2019 και
περατώθηκε έπειτα από διάστημα έντεκα
μηνών. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε από
τη θέση στην οποία βρίσκεται το ξωκκλήσι του Αϊ-Γιάννη, στη νότια πλευρά του
οικισμού των Βασιλικών και ολοκληρώθηκε στη θέση όπου βρίσκεται η δεξαμενή
ύδρευσης του Μονοπήγαδου. Το συνολικό
μήκος του έργου ανήλθε σε 4.300 μ. και
το πλάτος του σε 7 μ., συμπεριλαμβανομένου και εκατέρωθεν ερείσματος πλάτους
0,50 μ.
Το έργο είχε κριθεί απαραίτητο καθώς ο
συγκεκριμένος δρόμος χρησιμοποιείται για
την εξυπηρέτηση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής,
αλλά και ως απευθείας σύνδεση του Μονοπήγαδου με τα Βασιλικά, η οποία μέχρι
σήμερα γινόταν μέσω Αγίου Αντωνίου και
Σουρωτής, επειδή η οδός αυτή δεν ήταν
ασφαλτοστρωμένη.
Μέσα από το έργο έγινε επίσης καθαρισμός των τριγωνικών τάφρων εκατέρωθεν
της οδού σε διάφορες θέσεις, σε μήκος τρι-

Ο

λοκληρώθηκε το έργο το οποίο αφορούσε σε ασφαλτόστρωση τμημάτων

αγροτικών δρόμων οι οποίοι διασχίζουν το
αγρόκτημα του Τριλόφου της Δημοτικής
Ενότητας Μίκρας, στην περιοχή «Μιδάλι».
Το έργο ξεκινούσε από υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό, στο νότιο όριο του οικισμού Τριλόφου και κατέληγε στην ασφαλτοστρωμένη οδό Τριλόφου -Επανομής και
μέσω αυτής στην παλιά επαρχιακή οδό
ών χιλιομέτρων, επένδυση των τριγωνικών

Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών. Το συ-

τάφρων με οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς

νολικό μήκος του έργου ανήλθε σε 900 μ.

και ασφαλτόστρωση. Επίσης, στο πλαίσιο

και το πλάτος του στα 6,0 μ.

του έργου τοποθετήθηκε κατακόρυφη και
οριζόντια σήμανση (πινακίδες προειδοποιητικές και ρυθμιστικές, καθώς και διαγράμ-

Η οδός χρησιμοποιείται για την εξυπηρέ-

228.690,13 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε

μιση του οδοστρώματος), αλλά και μεταλ-

τηση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκ-

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-

λικά στηθαία ασφαλείας σε μήκος περίπου
ενός χιλιομέτρου, σε επικίνδυνες θέσεις
κυρίως σε καμπύλες.

μεταλλεύσεων της περιοχής, αλλά και ως
απευθείας σύνδεση του Τριλόφου με την

Το έργο είχε προϋπολογισμό 644.111,61

παλιά επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Νέων

ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρω-

Μουδανιών. Εκτός από την ασφαλτόστρω-

παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) μέσω

ση, στο πλαίσιο του έργου έγινε και δια-

τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 20142020) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δημοπράτηση του

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-

γράμμιση του οδοστρώματος.

έργου είχε γίνει τον Απρίλιο του 2019 και

γράμματος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα

περατώθηκε σε διάστημα έξι μηνών.
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ΑΜΕΣΗ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

«Φούσκωσαν» τα ρέματα από τις έντονες βροχοπτώσεις
Μ

Εθελοντικές δενδροφυτεύσεις
στο Νέο Ρύσιο και στην Αγία Παρασκευή

ικροπροβλήματα που έχουν να κάνουν με την υπερχείλιση ρεμάτων
μικρής έντασης λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών,
δημιουργήθηκαν και στο δήμο Θέρμης τα
οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν άμεσα
από την Πολιτική Προστασία του δήμου,
χωρίς περαιτέρω επέκτασής τους.
Συγκεκριμένα, ο μεγάλος όγκος νερού με
την έντονη βροχόπτωση που έπεσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δημιούργησε
προβλήματα στο ρέμα της 8ης οδού προς
Ταγαράδες, στις δύο γέφυρες στο Φράγμα
Θέρμης και στο ρέμα των Βασιλικών. Η
υπερχείλιση των ρεμάτων και η συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα
αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Πολιτική
Προστασία που βρέθηκε σε όλα τα σημεία,

τα οποία και έκλεισε αρχικά απαγορεύοντας την κυκλοφορία. Στη συνέχεια με μηχάνημα τύπου JCB του δήμου, καθαρίστηκαν όλα τα σημεία από τα φερτά υλικά που
μετέφερε ο μεγάλος όγκος νερού.
Αναλυτικά, η Πολιτική Προστασία Θέρμης και το παράρτημα των εθελοντών μας
στα Βασιλικά, με ειδικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στους χώρους όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα, προκειμένου να
αποκατασταθεί η ασφαλή μετακίνηση των
πολιτών και η διέλευση του νερού να είναι
ευχερής.
«Δεδομένου ότι τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξασθένησαν αναμένεται η άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας» σε
όλα τα σημεία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής

Στα «λευκά» Λιβάδι και Περιστερά
στην καρδιά της άνοιξης!

Ο

ι χιονοπτώσεις δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για τους ορεινούς οικισμούς

θαρίζοντας διαρκώς τους δρόμους. Στην

του δήμου Θέρμης. Δεν είναι όμως και το

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-

περιοχή βρέθηκε από νωρίς το πρωί και

Προστασίας Θέρμης Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη.

Να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια άμε-

Προστασία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
συνέβαλε και ο έγκαιρος καθαρισμός τους,
τους προηγούμενους μήνες, στην κατεύθυνση αντιπλημμυρικής θωράκισης του
δήμου μας. Οι εργασίες καθαρισμού όλων
των ρεμάτων του δήμου μας, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο (2019), σύμφωνα με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Βασίλειο Μουστάκα, περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την απομάκρυνση απορριμμάτων, της βλάστησης και των
φερτών υλικών.

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς Θέρμης και Βασιλικών

πουλος προκειμένου να παρακολουθήσει
το έργο του αποχιονισμού και συγκεκριμέ-

κε η διαδικασία απόκτησης πιστοποιητι-

να τη διάνοιξη όλων των οδών πρόσβασης

κών πυρασφάλειας από τους δημοτικούς

στο Λιβάδι αλλά και να ενημερωθεί για

βρεφονηπιακούς σταθμούς Θέρμης και

τυχόν προβλήματα στην ορεινή περιοχή.

Βασιλικών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνι-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – δήμος

κής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τους είκο-

Θέρμης και Πολιτική Προστασία ένωσαν

Αγωγής» του δήμου Θέρμης.

σι πόντους ωστόσο το ορεινό οδικό δίκτυο

για μία ακόμη φορά με επιτυχία τις δυνά-

Το έργο εποπτεύθηκε από την Τεχνική Υπη-

παρέμεινε ανοιχτό. Εκχιονιστικό μηχάνημα

μεις τους, για τη διάνοιξη του δρόμου που

ρεσία του δήμου μας και ο συνολικός προ-

του δήμου Θέρμης τύπου UNIMAC βρέ-

συνδέει τα Βασιλικά με την Περιστερά, το

ϋπολογισμός του ανήλθε στα 101.702,25

θηκε από νωρίς το πρωί στο σημείο κα-

Λιβάδι και τα Πετροκέρασα.

λίου. Οι κάτοικοι της Περιστεράς και του Λιβαδίου ξύπνησαν την Πέμπτη 2 Απριλίου
σε ολόλευκο τοπίο. Η χιονόπτωση ήταν
πυκνή, ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα,
αρχικά στο Λιβάδι και κατά τη διάρκεια
της νύχτας επεκτάθηκε στην Περιστερά.

στερα από μία μεγάλη προσπάθεια των
υπηρεσιών του δήμου, ολοκληρώθη-

ευρώ, η οποία επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία ώστε να γίνει η παράδοση του έργου σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές
ευχαριστίες της, αρχικά στους γονείς για την
ουσιαστική συμβολή τους στο εγχείρημα,
για τη συνεργασία και κυρίως την υπομονή
τους, καθώς για ένα διάστημα λίγων ημερών χρειάστηκε να φιλοξενηθούν τα παιδιά
και τα βρέφη τους σε άλλες δομές του δήμου μας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνωριστούν οι φιλότιμες προσπάθειες του παιδα-

Χιονισμένη Περιστερά

Χιονισμένο Λειβάδι

θελοντικές δενδροφυτεύσεις στο Νέο
Ρύσιο και την Αγία Παρασκευή διοργάνωσε η αντιδημαρχία Πράσινου σε συνεργασία με άλλους φορείς, στα πλαίσια του
σχεδιασμού για την ενίσχυση του πρασίνου
και της βελτίωσης του περιαστικού περιβάλλοντος των οικισμών του δήμου μας.
Με τις παρεμβάσεις δενδροφυτεύσεων και
δημιουργίας ανοιχτών χώρων πρασίνου,
στο υπάρχον αστικό περιβάλλον, επιδιώ-

στα σημεία παρέμβασης, από την Πολιτική

Ύ

συνηθέστερο όταν συμβαίνουν αρχές Απρι-

Ε

σης αποκατάστασης των προβλημάτων

γωγικού και βοηθητικού προσωπικού του

ΝΠΔΔ και η άμεση ανταπόκρισή τους στην
κατεύθυνση της άμεσης επαναφοράς των
δομών στην αρχική τους κατάσταση με την

Δεντροφύτευση στο Νέο Ρύσιο

κεται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των συνδημοτών μας αλλά και η αναβάθμιση της καθημερινότητας και των συνθηκών διαβίωσης όλων μας.
Ειδικότερα, όπως μας ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου του δήμου
Θέρμης Στέργιος Γκιζάρης, η πρώτη εθελοντική δενδροφύτευση διοργανώθηκε την
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στην Κοινότητα
Νέου Ρυσίου και ακολούθησε την Κυριακή
8 Μαρτίου 2020 η εθελοντική δενδροφύτευση στην Κοινότητα της Αγ. Παρασκευής.
Η αρμόδια Αντιδημαρχία και η Υπηρεσία
Πρασίνου και Περιβάλλοντος του δήμου
στα πλαίσια της προσπάθειας αντικατάστασης των παλαιών ξεραμένων θάμνων και
φυτών και τη δημιουργία νέων σημείων
πρασίνου πραγματοποίησαν παρέμβαση
στην Κοινότητα Νέου Ρυσίου, με τη συμμετοχή της Κοινότητας, Τοπικών Συμβούλων,
μελών συλλόγων και φορέων της περιοχής,
πολλών μικρών παιδιών και των εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας του δήμου μας.
Στο Νέο Ρύσιο αντικαταστάθηκαν ξεραμένοι θάμνοι και φυτά κατά μήκος της Κεντρικής οδού που διέρχεται μπροστά από την
Κοινότητα, αλλά δημιουργήθηκε και ένας
νέος χώρος πρασίνου. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν χωματουργικές εργασίες και

τοποθέτηση νέου οργανικού χώματος έτσι
ώστε να μπει στη συνέχεια ο έτοιμος χλοοτάπητας. Κατά μήκος της συγκεκριμένης
οδού, φυτεύτηκαν καλλωπιστικοί θάμνοι
και δένδρα ανθεκτικά στο ψύχος αλλά και
καλλωπιστικά φυτά.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ακακίες, ψευδοακακίες, κουκουναριές,
κυπαρίσσια και διάφορα θαμνώδη και
αρωματικά φυτά φυτευτήκαν στην εθελοντική δενδροφύτευση που διοργάνωσε στη
συνέχεια η Αντιδημαρχία Πρασίνου του
δήμου Θέρμη σε συνεργασία με την Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Η παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε στον οικισμό Αγ. Λουκά Ιατρού ή αλλιώς «Χρώμα» της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.
Δεδομένου ότι το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της
ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας, η
Υπηρεσία Πρασίνου του δήμου Θέρμης
στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική
ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών,
ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε ότι
αφορά το περιβάλλον δημιουργώντας νέους χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε
κάθε Κοινότητα.

ελάχιστη δυνατή αναστάτωση.

Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία για δεύτερη σχολική χρονιά τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που υλοποίησε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε στο πλαίσιο του
έργου «Change the power -(em)power to change: Local
Authorities towards the SDGs and Climate Justice» που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΕuropeAid.
Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στους δήμους Θέρμης,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με τη συμβολή των
παιδαγωγών τους.
Η δράση αποτελεί τη συνέχεια των δραστηριοτήτων που
υλοποιήθηκαν το 2018. Ξεκίνησαν με σχετική επικοινωνία
με τις προϊσταμένες των παιδικών σταθμών κάθε δήμου,
οι οποίες και υπέδειξαν τους παιδικούς σταθμούς που θα
συμμετείχαν. Οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών παρακολούθησαν σχετική εκπαίδευση, η οποία υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2019 έως τον
Ιανουάριο 2020. Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν δίωρο
εκπαιδευτικό σεμινάριο. Οι ενημερώσεις είχαν στόχο να
φέρουν σε επαφή τις παιδαγωγούς και κατά επέκταση τα

παιδιά προσχολικής ηλικίας, με το θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος. Οι θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες εκπαιδεύτηκαν αρχικά οι παιδαγωγοί και έπειτα με τη σειρά
τους τα παιδιά ήταν τρεις:
Α) Ορθή διαχείριση νερού,
Β) Μείωση αποβλήτων τροφίμων και
γ) Ορθή διαχείριση ενέργειας.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν φέτος συνολικά 21 παιδικοί
σταθμοί των προαναφερθέντων δήμων, 740 παιδιά και 58
παιδαγωγοί.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. προσπαθώντας να κινητοποιήσει και
να επιβραβεύσει τα παιδιά καθώς και να δώσει στις παιδαγωγούς εκπαιδευτικά εργαλεία που ενισχύουν το αίσθημα
της συμμετοχής τους, σχεδίασε και παρήγαγε σφραγίδες και
μία εκτυπωμένη καρτέλα εβδομαδιαίας απόδοσης όπου
καταγράφονταν οι φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές των παιδιών στις 3 θεματικές. Για κάθε φιλική στο
περιβάλλον δράση, το κάθε παιδί κέρδιζε μία σφραγίδα της
ανάλογης θεματικής ενότητας. Η ανταπόκριση των παιδαγωγών και των παιδιών ήταν θετική και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
τους ευχαριστεί θερμά.
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«Με τη δημιουργία νέων χώρων αστικού
πρασίνου συμβάλουμε αποφασιστικά και
αποτελεσματικά προς μια βιώσιμη κατεύθυνση για την ομαλή και αρμονική λειτουργία ενός σύγχρονου δήμου. Με την ανάπτυξη αστικών χώρων πρασίνου, οι οποίοι
παρουσιάζουν σπουδαίο περιβαλλοντικό
ρόλο και συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ποιότητα του αστικού τοπίου του δήμου μας,
δημιουργούμε ουσιαστικά μικρότερες εστίες περιβάλλοντος. Το πράσινο του δήμου
μας είναι κοινωνικό αγαθό και ας μην ξεχνάμε πως η προστασία του ανήκει και είναι υποχρέωση όλων μας. Η Αντιδημαρχία
Πρασίνου-Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης θα συνεχίσει τον προγραμματισμό νέων υποδομών για το περιβάλλον και
το πράσινο, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους κοινόχρηστους χώρους, σε κάθε
γωνιά του δήμου μας», επισημαίνει μεταξύ
άλλων, ο αντιδήμαρχος κ. Γκιζάρης.

Δεντροφύτευση στην Αγία Παρασκευή
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΎ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΘΈΡΜΗΣ

Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης
Δρ. Γιώργος Α. Κουλαουζίδης
Γενικός Γραμματέας

Το δήμο Θέρμης επισκέφτηκε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τ

ο δήμο Θέρμης επισκέφτηκε πρόσφατα (πριν την
επιβολή των περιοριστικών μέτρων) η Υφυπουργός

Μάλιστα για το συγκεκριμένο ζήτημα η Υφυπουργός και
ένα ολοκληρωμένο φάκελο με το ιστορικό του θέματος,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

μέχρι τη λήψη συναινετικής απόφασης.

Για την οργανωτική δομή του Συμβουλίου

Οι αποφάσεις πρέπει να έχουν τη συγκατά-

Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Την κ. Ζα-

πάνω στον ευαίσθητο κόσμο των νέων,

Νέων του δήμου Θέρμης, μετά από μια

θεση όλων των μελών,

χαράκη υποδέχτηκε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Πα-

από το αρχικό αίτημα του δήμου έως και σήμερα, ενώ

μας οδήγησε στο να προχωρήσουμε στην

περίοδο αναζητήσεων και συναντήσεων

(β) Ο κύκλος: η κοινωνιοκρατία βασίζεται

παδόπουλος στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Εκεί αφού

η κ. Ζαχαράκη άκουσε με προσοχή τη θέση και τα επι-

αναγέννηση ενός θεσμού που φαίνεται ότι

με νέους τους που έχουν ήδη δείξει ενδια-

στη λειτουργία κύκλων. Στη δική μας περί-

ξεναγήθηκε στους χώρους του, επισκέφτηκε την αίθουσα

χειρήματα της δημοτικής αρχής και δεσμεύτηκε πως θα

πτυξη δημοκρατικών κοινωνιών βασίζεται

μπορεί να δώσει λύση στα παραπάνω.

φέρον, προχωρήσαμε με την ένθερμη συ-

πτωση ονομάζουμε τους κύκλους αυτούς

διδασκαλίας παραδοσιακών χορών, όπου παιδιά τοπι-

εξετάσει άμεσα σε θετική κατεύθυνση το ζήτημα της στε-

σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργικότητα,

Έτσι, με την παρακίνηση και την πλήρη

μπαράσταση του Αντιδημάρχου Παιδείας,

«κύκλους πράξης» (μάθησης-κοινωνικής

κού μας συλλόγου διέκοψαν για λίγο το μάθημά τους,

λέχωσης και λειτουργίας του Κέντρου.

τον δυναμισμό, την κοινωνική δέσμευση

υποστήριξη του Δημάρχου Θέρμης, κ. Θε-

κ. Στυλιανού Αποστόλου που με ενθουσι-

παρέμβασης). Πέρα από την βασική οργα-

υποδέχτηκαν την Υφυπουργό με την οποία μάλιστα είχαν

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο δημοτικός σύμβου-

όδωρου Παπαδόπουλου, πάρθηκε η πολι-

ασμό αποδέχτηκε την πρόταση και των στε-

νωτική ομάδα την οποία αποτελούν όλα τα

μία ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συζήτηση.

και τις δεξιότητες της νεολαίας (βλ. https://

λος Σάββας Φωτιάδης και ο συνεργάτης σε θέματα εκ-

λεχών του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας,

μέλη είναι δυνατό τόσο σε τοπικό όσο και

παίδευσης του δημάρχου Θέρμης, Αθανάσιος Σαρακίνος.

bit.ly/2LW6izu). Η διαπίστωση αυτή μολο-

τική απόφαση να συγκροτηθεί Συμβούλιο

Ακολούθησε σύσκεψη με το δήμαρχο Θέρμης, στο

σε μια καινοτόμο προσέγγιση που έχει ως

σε γενικό επίπεδο να δημιουργούνται κύ-

Παράλληλα, η Υφυπουργός, μεταξύ άλλων, ζήτησε τη

νότι δεν μας προκαλεί εντύπωση, αφού εί-

Νέων. Πιστεύουμε, ότι η δημιουργία Συμ-

πλαίσιο της οποίας ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε στην κ.

βουλίου Νέων στο δήμο μας με νέα οργα-

στόχο να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή,

κλοι που θα είναι επιφορτισμένοι με συγκε-

Ζαχαράκη ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της

συνδρομή της δημοτικής αρχής στο άμεσο μέλλον, ώστε

χώρα, για την αναβάθμιση της αντίληψης και την αλλαγή

ναι διαχρονικά και ιστορικά αναγνωρισμέ-

προκρίνοντας την ισότιμη μεταχείριση των

κριμένο έργο. Κάθε κύκλος θέτει τους δι-

σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο να υλοποιηθούν

στάσης των μελών της σχολικής κοινότητας για το περι-

νη η σημασία της παρουσίας νέων ανθρώ-

νωτική δομή και μορφή, θα συμβάλει στη

δίνοντας έμφαση σε αυτό της λειτουργίας του Κέντρου

κοινοτήτων του δήμου, την ανατροφοδό-

κούς τους κανόνες λειτουργίας πάνω στην

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης στο

περιβαλλοντικές δράσεις στο δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο

βάλλον καθώς και για ευρύτερα θέματα εκπαιδευτικού

πων στα κοινωνικά δρώμενα, επισημοποιεί

διεύρυνση της συμμετοχής και έκφρασης
των νέων και στην ενεργοποίηση τους σε

τηση, την αυτό-οργάνωση, την ανάπτυ-

αρχή της συναίνεσης. Δια μέσου αυτής

Λιβάδι.

της γενικότερης προσπάθειας που επιχειρείται σε όλη τη

χαρακτήρα.

με τον πιο ισχυρό τρόπο την αίσθηση όλων
μας, για τον ρόλο της νεολαίας ειδικά στη

τοπικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η ενεργός

ξη συνεργασιών και συν-ευθύνης και την

αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης των

χώρα μας που εδώ και αρκετά χρόνια έχει

συμμετοχή τους στα κοινά. Και αυτό μπο-

επικοινωνία. Το μοντέλο αυτό που είναι

μελών του, ένας κύκλος έχει κύριο στόχο

βιώσει μια πρωτόγνωρη κοινωνική κατά-

ρεί να υλοποιηθεί με δράσεις και πράξεις

γνωστό ως κοινωνιοκρατία και έχει εφαρ-

να πραγματοποιήσει την αποστολή του,

σταση η οποία έχει τη βάση της στην οι-

που οι ίδιοι θα αποφασίζουν, σε τομείς που

μοστεί με επιτυχία σε διάφορους οργανι-

(γ) Ο διπλός δεσμός: Σε ένα κλασικό μοντέ-

κονομική κρίση. Η νεολαία στη χώρα μας

τους αφορούν.

σμούς, από σχολεία ως επιχειρήσεις ενώ

λο ιεραρχικής διακυβέρνησης ο επικεφαλής

ήταν μια από τις κοινωνικές ομάδες που

Η δημιουργία του Συμβουλίου έχει ως

θα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται

(π.χ. ο Πρόεδρος) εξασφαλίζει την επικοι-

δέχτηκε ίσως το ισχυρότερο πλήγμα από

όραμα την ενδυνάμωση και την χειραφέτη-

σε μια τέτοια δομή τουλάχιστον στη χώρα

νωνία από τα υψηλότερα επίπεδα προς την

την οικονομική κρίση. Ένα πλήγμα που

ση της νεολαίας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι νέοι

μας. Για να προχωρήσουμε στην εφαρ-

βάση αλλά και αντίστροφα. Η διασφάλιση

του δήμου μας θα ευαισθητοποιηθούν και

μογή του σχεδίου, ο δήμος Θέρμης μετά

των δυο αυτών λειτουργιών είναι συχνά μια

θα αναλάβουν δράση για θέματα και ζη-

από εισήγηση των στελεχών του αρμόδιου

δύσκολη υπόθεση και μια πηγή διαφωνιών,

τμήματος του δήμου για ζητήματα παιδείας

σύγχυσης και εξουσίας. Εδώ έχουμε αντί για

και νεολαίας, προχώρησε σε συμφωνία με

έναν επικεφαλής, μια διπλή σχέση ανάμεσα

το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα. Το Εργαστήρι

σε κάθε κύκλο και τον κύκλο του αμέσως

Χωρίς Σύνορα είναι μια Κοινωνική Συνε-

επόμενου επίπεδου και

ταιριστική Επιχείρηση που λειτουργεί στη

(δ) Εκλογές χωρίς υποψήφιο: Η επιλογή

Θεσσαλονίκη από την άνοιξη του 2014.

ατόμων σε θέση ευθύνης ή και η απλή

Τα μέλη και οι συνεργάτες του που έχουν

ανάθεση μιας εργασίας σε ένα μέλος του

πιστοποιημένη εμπειρία στην εφαρμογή

κύκλου γίνεται μέσω μιας ψηφοφορίας χω-

της κοινωνιοκρατίας, παρέχουν υπηρεσίες

ρίς δηλωμένους υποψηφίους. Κάθε μέλος

μέσα από εναλλακτικές μορφές εκπαίδευ-

του κύκλου προτείνει το πρόσωπο που

σης με στόχο την συνεργασία του ατόμου

θεωρεί πιο κατάλληλο για τη ανάθεση και

με την ομάδα, η ενσυναίσθηση και η κοι-

επιχειρηματολογεί για την επιλογή του. Η

νωνικοποίηση του.

επιλογή γίνεται πάντα με την αρχή της συ-

εκείνους που σχεδιάζουν και αποφασίζουν

Στο μοντέλο της κοινωνιοκρατίας ισχύουν

ναίνεσης.

τις πολιτικές που τους αφορούν. Έτσι υπάρ-

μερικοί βασικοί κανόνες λειτουργίας που

χει μια γενικευμένη αίσθηση αποκλεισμού

με συντομία παρουσιάζουμε παρακάτω:

και απόρριψης η οποία λειτουργεί ανα-

(α) Λήψη αποφάσεων με συναίνεση: στο

σταλτικά για τη συμμετοχή των νέων στη

μοντέλο που μελετάμε οι αποφάσεις λαμ-

κοινωνική και πολιτική ζωή των κοινοτή-

βάνονται με συναίνεση δηλαδή, λαμβά-

των που ζουν. Η κατάσταση αυτή μοιάζει

νονται όταν κανένα μέλος της ομάδας δεν

ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά

εκφέρει κάποια σημαντική ένσταση. Όταν

T

o Συμβούλιο της Ευρώπης σε πρόσφατο κείμενό του, αναγνωρίζει ότι η ανά-

εμφανίστηκε με οριζόντια χαρακτηριστικά
στους νέους όλων των κοινωνικών στρωμάτων και ιδίως στους νέους της μεσαίας
και της εργατικής τάξης. Για παράδειγμα,
στον τομέα της εργασίας, στη χώρα μας παρουσιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας νέων (περίπου 39%) σε σχέση
με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (14,1%). Αυτή
η κατάσταση σε συνδυασμό με μια σειρά
άλλων κοινωνικών γεγονότων δημιούργησε ένα κλίμα αποστασιοποίησης των νέων
από την πολιτική και κοινωνική ζωή. Οι
νέοι θεωρούν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται από τους πολιτικούς και γενικά από

από την ύφεση της πανδημικής κρίσης του
COVID-19 που βιώνουμε αυτή την εποχή.

Ο παραπάνω προβληματισμός και η αγωνία για τις επιπτώσεις που έχουν τα παρα-

τήματα που τους αφορούν με συνέργειες,
δικτύωση, εξωστρέφεια και διαβούλευση.
Με ενδυνάμωση μέσω θεματικών εργαστηρίων και κύκλων μάθησης θα βιώσουν
την ουσιαστική δημοκρατία, θα μετασχηματιστούν σε ενεργούς πολίτες και τελικά
με την δράση τους θα διαμορφώσουν τις
τοπικές κοινωνίες. Η δράση αυτή συνάδει
με τις δραστηριότητες που έχουν προταθεί
από το δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν για την ανάπτυξη της ενεργού πολιτειότητας.

Συνάντηση με νέες και νέους
(πριν τα μέτρα περιορισμού λόγω COVID-19)

υπάρχει ένσταση τότε μέσα από μια διαλογική διαδικασία συνεχίζεται η συζήτηση

Συνάντηση Ομάδας Εφαρμογής
(πριν τα μέτρα περιορισμού λόγω COVID-19)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου το οποίο σχηματικά και μόνο ως παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω έχει
ήδη συσταθεί ομάδα εφαρμογής (κύκλος
εφαρμογής) η οποία συνεδριάζει συνεχώς – και τελευταία με τηλεδιάσκεψη – για
να καταλήξει στο μοντέλο εκείνο που θα
ταιριάξει καλύτερα τις αρχές της κοινωνιοκρατίας με την δημιουργία του Συμβουλίου Νέων στον δήμο Θέρμης. Σύμφωνα
με το μοντέλο που επεξεργαζόμαστε σε
κάθε κοινότητα του δήμου Θέρμης στην
οποία λειτουργεί τοπικό συμβούλιο ή έχει
εκπρόσωπο κοινότητας, θα δημιουργηθεί
Ομάδα Νέων Κοινότητας. Η Ομάδα Νέων
Κοινότητας που θα είναι και ο λειτουργικός
πυρήνας της νέας οργανωτικής δομής (π.χ.
Ομάδα Νέων Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
ή Ομάδα Νέων Κοινότητας Καρδίας, κ.λπ.)
θα αποτελείται από νέους και νέες, ηλικίας
15-29 ετών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον
συγκρότησης μιας τέτοιου είδους νεανικής
συλλογικότητας με σκοπό την προσωπική
και συλλογική ανάπτυξη της νεολαίας του
τόπου κατοικίας τους. Κάθε ομάδα νέων
κοινότητας θα έχει τη δυνατότητα της δικής
της οργάνωσης με βάση τα τοπικά ενδιαφέροντα αλλά και τη δυναμική της.

Τηλεδιάσκεψη ομάδας εφαρμογής

οι συνεργάτες της, παρέλαβαν από το δήμαρχο Θέρμης

Ωστόσο, σε κάθε ομάδα θα λειτουργεί ένας
συντονιστής ή μία συντονίστρια που εκ περιτροπής (π.χ. ανά έτος ή και ανά εξάμηνο) θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας της
ομάδας (των συνεδριάσεων κ.λπ.).
Κάθε ομάδα νέων επίσης θα υποδεικνύει
εκπροσώπους οι οποίοι θα απαρτίζουν το
Γενικό Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης.
Επειδή μάλιστα το ηλικιακό φάσμα 15-29*
παρουσιάζει μια ποιοτική διαφοροποίηση,
εξετάζουμε το ενδεχόμενο οι εκπρόσωποι
να εκφράζουν τόσο την ηλικιακή ομάδα
15-18 (που εκφράζει κυρίως την σχολική
ηλικία-ύστερη εφηβεία) όσο και την ηλικιακή ομάδα 19-29 (που αφορά τόσο στην
ηλικία των πανεπιστημιακών σπουδών

όσο και την αγορά εργασίας – πρώιμη ενηλικιότητα). Προκειμένου να λειτουργήσει
το μοντέλο, είναι απαραίτητο τα μέλη της
οργάνωσης να παραμένουν ενωμένοι με
ισχυρούς δεσμούς που προσδίδουν συνοχή και ενιαία κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί
αυτό τα μέλη των κατά τόπους κύκλων
αλλά και στελέχη του Δήμου καθώς και
το στελεχιακό και πολιτικό προσωπικό θα
εκπαιδευθούν ειδικά και θα δέχονται διαχρονική υποστήριξη. Μια πολύ απλή σχηματική παρουσίαση του μοντέλου φαίνεται
στο παρακάτω γράφημα.
Η προσπάθεια αυτή είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα για τη συγκρότηση ενός συμμετοχικού και δημοκρατικού οργάνου έκφρασης και εκπροσώπησης της νεολαίας στο

δήμο Θέρμης. Το μοντέλο αυτό διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των νέων όλων
των κοινοτήτων, το δικαίωμα κάθε κοινότητας νέων να καθορίζει στόχους και προτεραιότητες. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα
(και εφόσον η χώρα περάσει σε κανονικούς
ρυθμούς επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής) θα προχωρήσουμε και στα επόμενα
στάδια εφαρμογής ώστε άμεσα η νεολαία
του δήμου να έχει τη δική της δυνατότητα έκφρασης, κοινωνικής παρέμβασης και
δημιουργίας.
* Το διάστημα 15-29 είναι σύμφωνο με την ταξινόμηση της Eurostat (βλ.
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Youth)
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Πράξη αλληλεγγύης από
την εταιρεία Μασούτης Α.Ε.

Η 1η ανοιχτή εικαστική έκθεση
του ΚΔΑΠμεΑ «αγκαλιά-ζω»

Σ

Η

ε μία λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του υπερμάρκετ «Μασούτης» Α.Ε. στη Θέρμη,
παραδόθηκε ένα νέο όχημα ειδικού
τύπου μεταφοράς φαγητού, δωρεά της
εταιρείας στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης.
Το όχημα παρέλαβαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας, Εύη Καταμούτου και Μαρία Φάτσιου, ο πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. Αργύρης Μωραΐτης και
η διευθύντρια των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του
δήμου Ελένη Τσολακίδου.
Ο κ. Μωραΐτης ευχαρίστησε την εταιρεία και προσωπικά τον κ. Διαμαντή

Μασούτη για τη γενναιόδωρη χειρονομία του, να χορηγήσει αυτοκίνητο
ειδικού τύπου στο ΝΠΔΔ, το οποίο
στο εξής, θα μεταφέρει φαγητό από
τη νέα ενιαία κουζίνα του δήμου μας,
στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς της Θέρμης, καλύπτοντας τις
ανάγκες σίτισης σε 492 βρέφη και νήπια σε καθημερινή βάση.
«Η ευαισθησία και η αλληλεγγύη
απέναντι στην τοπική κοινωνία όπως
εκδηλώνονται μέσα από αυτή τη σημαντική χορηγία, προβάλλουν την
υπευθυνότητα, την κοινωνική ευσυνειδησία, την ευαισθησία και την επιχειρηματική ηθική της εταιρείας» σημείωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της

1η ανοιχτή εικαστική έκθεση του
ΚΔΑΠμεΑ «αγκαλιά-ζω» του δήμου
Θέρμης με τίτλο «Εικαστικό Εγώ» πραγματοποιήθηκε στη δημοτική βιβλιοθήκη-πινακοθήκη Θέρμης.
Η αφορμή για τη συγκεκριμένη δράση δημιουργήθηκε καθώς σ όλα τα έτη λειτουργίας της δομής η ομάδα του τμήματος εικαστικών δουλεύει με έμπνευση πάνω στα
έργα πολλών καλλιτεχνών και εικαστικών
κινημάτων. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της ήταν της εικαστικού του ΚΔΑΠμεΑ Δήμητρα Κερεφιάδου που κατάφερε
να δώσει σάρκα και οστά σε αυτά τα έργα
των ατόμων με αναπηρία.
Καλωσορίζοντας τους επισκέπτης η υπεύθυνη της δομής κ. Βαλαβάνη επεσήμανε ότι
«μέσα από το την ανάγκη μας για κοινωνικοποίηση των ατόμων της δομής, ξεκινήσαμε από το 2018 εξωστρεφής δράσης ώστε
να συνεισφέρουμε και να ακουστούμε στον
κόσμο γύρω μας».

τελετής παραλαβής του οχήματος ο
πρόεδρος του ΝΠΔΔ.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι
της εταιρείας «Μασούτης» Α.Ε. κ.κ
Καταμούτου και Φάτσιου σημείωσαν πως η εταιρεία «Μασούτης», στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στέκεται δίπλα σε προσπάθειες
που έχουν σαν στόχο την ανακούφιση
συνανθρώπων μας. Στο πλαίσιο αυτό
παραδίδουμε σήμερα στο δήμο Θέρμης και το Ν.Π.Δ.Δ. το συγκεκριμένο
όχημα, θέλοντας να συμβάλουμε στην
κοινωνική συνοχή, προστασία και αλληλεγγύη, με την προστασία και φροντίδα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
στο δήμο Θέρμης.

Πρόγραμμα υποβοήθησης
Βυζαντινοί ύμνοι και μελωδίες
Αυτόνομης Διαβίωσης και
σε μια ξεχωριστή συναυλία
Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων
ία ξεχωριστή συναυλία που άφη- οποίες μάγεψαν το κοινό με τις υπέροχες

Τ

Μ

σε τις καλύτερες εντυπώσεις στους

ο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και
Φροντίδας του Ν.Π.Δ.Δ. προώθησε

το έργο «υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας το οποίο θα επεκτείνει την
υφιστάμενη στον δήμο Θέρμης κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας, μέσω της
οποίας εξυπηρετούνται άτομα ηλικιωμένα, με προβλήματα υγείας και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.
Ειδικότερα η παρέμβαση περιλαμβάνει
την δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας
υποστήριξης ηλικιωμένων που χρειάζο-

Στην περίπτωση που ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει πρόβλημα, η 24ωρη υπηρεσία στέλνει αμέσως για βοήθεια, όποιον
απαιτείται (κάποιον εθελοντή γείτονα,
μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο,
την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική).

πραγματοποιήθηκε

στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης παρουσία του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου και πλήθους συνδημοτών μας.
Στην συναυλία συμμετείχαν οι χορωδίες

χειροκρότημα όλων.
Την εκδήλωση επιμελήθηκε ο χοράρχης Λεωνίδας Βλαχόπουλος. Κατά την
εναρκτήρια ομιλία του ο πατέρας Σερα-

βυζαντινής μουσικής των ΚΑΠΗ Θέρμης

φείμ Ατματζίδης, προϊστάμενος του Ιερού

και Αγίας Παρασκευής, η χορωδία βυζα-

Ναού Αγίου Αθανασίου Νέας Ραιδεστού,

ντινής μουσικής του Κέντρου Πολιτισμού

αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Γρηγορί-

κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευ-

Ν. Ραιδεστού και η παιδική χορωδία βυ-

ου Καλλίδη, επισκόπου Ηράκλειας και

ση πτώσης και κουμπί πανικού, συσκευές

ζαντινής μουσικής Κ.Π. Ν. Ραιδεστού, οι

Ραιδεστού.

Η υπηρεσία επίσης περιλαμβάνει την
24ωρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές

παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης
εκτός σπιτιού) που δίνονται και εγκαθί-

νται φροντίδα και

στανται στον ηλικιωμένο.

παρακολούθηση.

Είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφρο-

Στα

του

ντίδας που στοχεύει στην υποστήριξη

έργου θα λειτουρ-

της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι τους,

γεί σε 24ωρη βάση

ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας,

τηλεφωνικό κέντρο

προβλημάτων υγείας ή κοινωνικής απο-

διαχείρισης κλήσε-

μόνωσης. Η υπηρεσία αφορά την εξυ-

ων με κατάλληλα

πηρέτηση 3.000 συνολικά πολιτών στην

εκπαιδευμένο προ-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για

σωπικό.

τρία έτη.

πλαίσια

παρευρισκόμενους

μελωδίες τους, και απέσπασαν το θερμό

Σημειώνεται ότι πάγιος στόχος του ΚΔΑΠμεΑ «αγκαλιά-ζω» είναι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και η εμπέδωση στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας ότι
τα άτομα με αναπηρία είναι μέλη αυτής της
κοινότητας και οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ισότιμα με σεβασμό πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν.
Όλες οι δράσεις που πραγματοποιεί ο φορέας έχουν στόχο σε ατομικό επίπεδο την
ανάπτυξη του γνωστικού και κινητικού τομέα, του τομέα εικαστικής έκφρασης, την
αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτονομίας και την κοινωνικοποίηση αλλά και σε
επίπεδο κοινωνίας η ένταξη και ενσωμάτωση των ΑμεΑ πάντα με τη συνεργασία και
την διασύνδεση των φορέων της τοπικής
κοινωνίας.
Ένα μέρος του ρόλου της δομής μας είναι η
έκφραση των ατόμων μέσα από την τέχνη,
η οποία μπορεί να εμπνεύσει τον καθένα

μας, να έρθει σε επαφή με το συναίσθημά
του, να εκφράσει μέσα από ένα ερέθισμα
ένα ολόκληρο ψυχισμό…χωρίς να υπάρχουν μέτρα και όρια, χωρίς να υπάρχουν
κανόνες...
Από την πλευρά της η εικαστικός του
ΚΔΑΠμεΑ «αγκαλιά-ζω» κ. Κερεφιάδου,
σημείωσε, ότι η εικαστική έκθεση «είναι μια
δουλεία χρόνων, μια συνεχή εκμάθηση έκφρασης, δημιουργίας ώστε να μπορέσουμε
να ανακαλύψουμε μέσα από την τέχνη και
την δημιουργία τρόπους για την δική μας
γραφή, την δική μας φωνή.
Μέσα από κινήματα, εκπροσώπους και
τεχνικές όλα τα άτομα της δομής μας μπόρεσαν να διαμορφώσουν το δικό τους «Εικαστικό εγώ….». Τα κινήματα του 19ου
έως και 20ου αιώνα που επηρεάστηκαν
και επηρέασαν τόσο από την λογοτεχνία,
την μουσική αλλά και την πολιτική, ήταν ο
βασικός κορμός διδασκαλίας και έμπνευ-

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης
συνεχίζει το πολύτιμο έργο του

Φ

άρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης και την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων του άσθματος χορήγησε
η φαρμακευτική εταιρία ΒΕΝΝΕΤΤ για τις
ανάγκες των 230 ωφελούμενων νοικοκυριών του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Συγκεκριμένα, με τη διαμεσολάβηση του
οργανισμού GIVMED η εταιρεία προσέφερε 40 σκευάσματα φαρμάκων για την

μείωση της χοληστερόλης καθώς και 4
σκευάσματα φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του άσθματος
στους κοινωνικό φαρμακείο διαθέτει 230
ωφελούμενους.
Η συνεργασία του Κοινωνικού Φαρμακείου με το GIVMED έχει, ήδη, κλείσει δύο
χρόνια. Είναι μια καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα, που συνδέει τις ελλείψεις

φαρμάκων από κοινωφελείς φορείς (κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία, ΜΚΟ) με
τις δωρεές φαρμάκων από ιδιώτες, φαρμακοβιομηχανίες ή άλλους φορείς.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης εξαιτίας των έκτακτων εξελίξεων και
καταστάσεων που βιώνει η χώρα το τελευταίο διάστημα, καθώς και της εφαρμογής
των ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού, προχώρησε σε μετατροπή του τρόπου λειτουργίας της δομής έως
ότου κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση της νόσου. Oι ωφελούμενοι πλέον
προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν και
να παραλάβουν φάρμακα μόνο κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας, με σκοπό την
αποφυγή του συνωστισμού. Παράλληλα, τα στελέχη της δομής, τηρώντας τους
κανόνες υγιεινής και φορώντας γάντια και
μάσκα, εξυπηρετούν τους ωφελούμενους
μόνο στο εξωτερικό χώρο του φαρμακείου. Επίσης, το προσωπικό προέβη σε μια
ευρύτερη συνεργασία με το πρόγραμμα
Βοήθεια Στο Σπίτι του δήμου Θέρμης, για
να δοθεί η δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους, οι ωφελούμενοι της δομής που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
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σης για τα άτομα της δομής μας και αυτά
παρουσιάζουμε μοιράζοντας λίγη από την
γνώση μας και τις δημιουργίες των καλλιτεχνών μας».

Ευχαριστήριο
Κέντρου Υγείας
Θέρμης

Ο

διευθυντής του Κέντρου Υγείας
Θέρμης Ιορδάνης Κελεγκούρης και το προσωπικό, ευχαριστεί
το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο καθώς και το προσωπικό του δήμου τόσο για την εκτέλεση της προληπτικής απολύμανσης
στα Περιφερειακά Ιατρεία ευθύνης
μας όσο και στο χώρο του Κέντρου
Υγείας, καθώς επίσης και για τη δωρεά θερμομέτρων υπερύθρων.
Η βοήθειά σας και η άμεση ανταπόκρισή σας είναι πολύτιμη σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο.
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ΓΙΑ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Παραστάσεις σχολής χορού δήμου Θέρμης

Μήνυμα του δημάρχου Θέρμης
Θεόδωρου Παπαδόπουλου

Δ

ύο παραστάσεις έδωσαν τα τμήματα της Σχολής
Χορού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. του δήμου Θέρμης στο μέγαρο μουσικής
Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Μ2 «Αιμίλιος Ριάδης»
στο πλαίσιο των δράσεων της σχολής.
Στη Σχολή Χορού, η οποία έχει την έδρα της στο Κέντρο
Πολιτισμού Τριαδίου και λειτουργεί με αποκεντρωμένες δομές σ όλα τα Κέντρα Πολιτισμού, λειτουργούν τα
εξής τμήματα: Κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού,
μοντέρνου χορού, hip-hop, latin, ρυθμικής –ενόργανης, παιδικό, κορασίδων, προπεγγαλματικό και προετοιμασίας σπουδαστών για ανώτερες επαγγελματικές
σχολές με συνοδεία πιάνου.
Η Σχολή Χορού δήμου Θέρμης είναι αναγνωρισμένη
από το ελληνικό κράτος και παρέχει σπουδές υψηλού
επιπέδου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Σοφίας
Τσαμασλίδου.
Η Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ξεκίνησε το 1986.
Σήμερα στα τμήματα χορού της δημοτικής επιχείρησης
όλων των οικισμών του δήμου φοιτούν περίπου 800
σπουδαστές. Από τον Οκτώβριο του 2007 η έδρα της
σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου,
σε ένα κτίριο ειδικά διαμορφωμένο σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού για
σχολή μπαλέτου. Τα μαθήματα γίνονται από διπλωματούχους καθηγητές σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-

δών που καθορίζεται από το Υπουργείο και απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χορευτές.
Σκοπός της Σχολής Χορού είναι η σωστή εκγύμναση, η
άρτια κατάρτιση, η ανάπτυξη της ευλυγισίας, η αρμονία
κινήσεων, η σωστή αίσθηση του χώρου, η καλλιέργεια
του ομαδικού πνεύματος και γενικότερα η επαφή των
σπουδαστών με την τέχνη του χορού. Στη σχολή παρέχονται οργανωμένες σπουδές, που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές, να ασχοληθούν και επαγγελματικά με το χορό, αν το επιθυμούν.
«Ο στόχος της Σχολής Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. είναι
οι μαθητές να αγαπήσουν την τέχνη του χορού, να διδαχθούν την τεχνική του, να μυηθούν σ’ αυτόν ώστε

να εκφράσουν μέσα από την κίνηση συναισθήματα και
σκέψεις, να εκτονωθούν και να γυμναστούν. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές- χορευτές. Η ατέρμονη όρεξη και
πάθος τους για δημιουργία και η αγάπη τους για τα παιδιά αποτελούν τα χαρακτηριστικά όλων των καθηγητών
χορού που στελεχώνουν τη Σχολή μας.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε ότι
πολυτιμότερο έχετε, τα παιδιά σας, δίνοντας μας δύναμη και έμπνευση για να προχωρήσουμε στο μέλλον,
ακούραστα για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, για τον
πολιτισμό» επεσήμανε στις παραστάσεις η πρόεδρος
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Αθηνά Παπαδάκη.

Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή

Αποφοιτήσεις

Ο

Τ

ι χορωδίες του δήμου Θέρμης στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους, παρουσίασαν στο
δημοτικό θέατρο Θέρμης, ένα αφιέρωμα στη μνήμη του
Έλληνα συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή.
Στη συναυλία συμμετείχαν οι χορωδίες: Μικτή πολυφωνική «Θερμαϊδες», μικτή πολυφωνική Νέας Ραιδεστού,
μικτή πολυφωνική Θέρμης, μικτή πολυφωνική Μίκρας,
μικτή πολυφωνική Ταγαράδων και η παιδική -νεανική
Ταγαράδων, με τη συνοδεία στο πιάνο της Νάνσυς Αραμπατζή και στο μπουζούκι του Αντώνη Μπαλάσκα και
τη διεύθυνση χορωδιών και καλλιτεχνική επιμέλεια της
Ελευθερίας Μεταξά–Αρμοδώρου.
Ο μουσικοσυνθέτης Σ. Κουγιουμτζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1932 και πέθανε, σε ηλικία 73 ετών, στις 12
Μαρτίου του 2005. Ξεκίνησε να γράφει τα τραγούδια του
στις αρχές της δεκαετίας του ’60, ενώ έφτασε στο αποκορύφωμα της δημιουργικότητάς του τη δεκαετία του ’70.

Μολονότι η μουσική του παραγωγή δεν ξεπέρασε συνολικά τα 220 τραγούδια, τα περισσότερα από αυτά είτε έγιναν
αμέσως γνωστά την εποχή της πρώτης κυκλοφορίας τους.
Ο δημιουργός διάλεγε πάντα ή και έγραφε ο ίδιος στίχους που καθρέφτιζαν βαθύτερες ανθρώπινες σκέψεις και
συναισθήματα και στη συνέχεια τους έντυνε με μια σειρά
από «απλωμένες» μελωδίες, που από τις πρώτες κιόλας
νότες τους, μαρτυρούσαν την ατμόσφαιρα και την ταυτότητα του δημιουργού τους: «Μη μου θυμώνεις μάτια
μου», «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», «Που ’ναι τα χρόνια»,
«Όταν ανθίζουν πασχαλιές», «Μ’ έκοψαν με χώρισαν στα
δυο», «Ήταν πέντε, ήταν έξι», «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», «Το σακάκι μου κι αν στάζει», «Τρελοί και άγγελοι», «Το κόκκινο φουστάνι» και τόσα άλλα.
Συνεργάστηκε με σπουδαίους στιχουργούς (Κ. Βίρβος,
Σ. Τσώτου, Μ. Μπουρμπούλη, Μ. Ελευθερίου, Λ. Παπαδόπουλο) και ποιητές (Γ, Θέμελης, Ντ. Χριστιανόπουλος, Κ. Βάρναλης), δημιουργώντας για περισσότερο από
30 χρόνια κλασσικά λαϊκά τραγούδια, με ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο.
Ακολούθησε μια ηθελημένη σιωπή 11 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων επέστρεψε στη γενέτειρα του. Κατόπιν
προτροπής του Γιώργου Νταλάρα, επανήλθε το 1998, με
κομμάτια βασισμένα στη βυζαντινή υμνογραφία, που παρουσιάστηκαν και ηχογραφήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, με τον Γ. Νταλάρα, την Αιμ. Κουγιουμτζή και χορωδία,
με τον τίτλο «Ύμνοι αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων».

ο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης συγχαίρει τους
μαθητές Νικόλαο Κύρτσο και Ντέβις Ράμα

για την σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν στις απολυτήριες διπλωματικές εξετάσεις
μονωδίας και κλαρινέτου αντίστοιχα.
Η επιτροπή τους απένειμε αμφότερους το τίτλο
του Διπλώματος με το βαθμό 10 Άριστα.
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης είναι υπερήφανο για
τις διακρίσεις και ευχαριστεί τους Καθηγητές Κλαρινέτου Δ. Λεοτζακο και Μονωδίας Θ. Μαυρίδου
και το συνοδό πιάνου Κ. Γκαρίπη για τη επιμονή
και υπομονή που έδειξαν στην προετοιμασία τους,
όπου με άρτια γνώση και γνωστική εμπειρία κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα άριστο αποτέλεσμα.

Τ

ο φετινό μήνυμα της Ανάστασης του
Θεανθρώπου είναι να βγούμε όλοι
νικητές από την πρωτόγνωρη πρόκληση
που αντιμετωπίζουμε με υπομονή, επιμονή και πίστη.
Ο συμβολισμός της μεγαλύτερης γιορτής
της Χριστιανοσύνης, μας διδάσκει πως
όσο σκληρά κι αν δοκιμαζόμαστε, αν σταθούμε με δύναμη, αλληλεγγύη και αγάπη
στο συνάνθρωπο, πίστη, υπομονή και αισιοδοξία, θα βρούμε τη διέξοδο από αυτή
τη δοκιμασία.
Σήμερα είναι αλήθεια πως στερούμαστε
όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Την επαφή
με τους δικούς μας ανθρώπους. Την επαφή με την Εκκλησία. Όμως η πίστη μας
είναι εκείνη που θα μας δώσει τη δύναμη
να υπερβούμε τις δυσκολίες και να αφήσουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία να
διεισδύσουν ξανά μέσα μας.

Εύχομαι ολόψυχα, αυτό το Πάσχα να φέρει αγάπη προς το συνάνθρωπο και ελπίδα για τη ζωή, που μέσα από τις δυσκολίες ανασταίνεται, αξίες διαχρονικές μα
τόσο επίκαιρες.
Γιατί Ανάσταση είναι η νίκη της ζωής.
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, ας
φέρει την άνοιξη στις καρδιές όλων μας,
αλλά και την πρόοδο και την ευημερία
στο δήμο μας.
Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες
μας, όπου κι αν βρίσκονται αυτές τις άγιες
μέρες, να έχουν υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πρόοδο.
Καλή Ανάσταση και Καλή Λαμπρή. Χρόνια Πολλά με Ελπίδα και Αλληλεγγύη.

Στο πλευρό των συμπολιτών μας
το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου
Θέρμης συνεχίζει τις διανομές τροφίμων
και βρίσκεται στο πλευρό όλων των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Μάλιστα λόγο των ιδιαίτερων συνθήκων που
βιώνουμε, τα ραντεβού με τους ωφελούμενους κλείνονται ανά πεντάλεπτο, ώστε να
αποφευχθεί ο συνωστισμός σύμφωνα με τις
οδηγίες της πολιτικής προστασίας για να διασφαλιστεί η υγεία όλων. Την προσπάθεια
αυτή ενισχύουν με δωρεές τους πολλές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία Τσακίρης ΑΕ πρόσφερε 150 εξάδες βρασμένα
και βαμμένα κόκκινα αυγά για τους ωφελούμενους που παραλαμβάνουν αυτή την
εβδομάδα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Ο όμιλος Newrest Ελλάς, έναν από τους πιο
αξιόπιστους παρόχους σίτισης στην ελληνική
αγορά ενίσχυσε τις κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρόσφερε εβδομήντα (70) συσκευασίες αλλαντικών για τις οικογένειες που ωφελούνται από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Παράλληλα, η
Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) συνεχίζει να εφοδιάζει με φρούτα και λαχανικά,
όπως φράουλες, μανταρίνια, αγγουράκια,
πράσα, ντομάτες, λάχανα και άλλα προϊόντα,
που ανακτήθηκαν με διαλογή από τα αδιά-
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θετα των εμπόρων τα
οποία δίνονται σε κάθε
διανομή στους δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

Πασχαλινές κατασκευές
εξ αποστάσεως
από τη Διεύθυνση
Εικαστικών της
ΔΕΠΠΑΘ

Θέλοντας να συμβάλει
στη μάχη κατά της παν-

H

Διεύθυνση Εικαστικών της ΔΕΠΠΑΘ με
την υποστήριξη και την αρωγή της δι-

θηγητές των Διευθύνσεων του Δημοτικού

πωλείο του δήμου Θέρμης, αναλαμβάνο-

οίκησης της δημοτικής επιχείρησης και στο

ντας μία ακόμη πρωτοβουλία αλληλεγγύης

θυνσης Θεάτρου, της Διεύθυνσης Εικαστι-

πλαίσιο των εξ αποστάσεων μαθήματων

απέναντι στην τοπική κοινωνία και τους συ-

της, λόγο των περιορισμών της πανδημίας,

δημίας του κορονοϊού το Κοινωνικό Παντο-

μπολίτες μας που έχουν ανάγκη ανακοινώνει ότι όποιος κάτοικος του δήμου Θέρμης
ενδιαφέρεται να ενταχθεί σαν δικαιούχος
στην δομή, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις θα εγγράφεται άμεσα (με την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών),
και θα λαμβάνει τα προϊόντα του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου.

συνέχισε τις πασχαλινές κατασκευές της.
Οι συνταγές-οδηγίες των νέων κατασκευών
της Διεύθυνσης Εικαστικών προβάλλονται
στο διαδίκτυο, με τρόπο απλό και κατανοητό προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
«Στις παράξενες στιγμές που βιώνουμε όλοι

Ωδείου, της Διεύθυνσης Χορού, της Διεύκών και της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων σε συνεργασία με την διοίκηση και
θέλοντας να ψυχαγωγήσουν δημιουργικά
και ποιοτικά εξ αποστάσεως τους μικρούς
και μεγάλους φίλους μας, θα στέλνουν
μικρά και μεγάλα αποσπάσματα (Video)
από την καλλιτεχνική τους δημιουργία, τα
οποία μάλιστα θα ανεβαίνουν στο site του

μας, με σκοπό να προστατευτούμε και να

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης με σκοπό την

Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης στέκεται

προστατέψουμε την δική μας υγεία και των

εξ αποστάσεως επαφή με το αντικείμενο

αρωγός στην κοινωνία και τους συμπολίτες

συνανθρώπων μας, μπορεί να μην έχουμε

ενασχόλησης τους και στέλνοντας με αυτόν

μας, σε μία προσπάθεια να βγούμε νικητές

την καθημερινή επαφή και φυσική παρου-

τον τρόπο την αγάπη τους και την εκτίμηση

από τον άνισο πόλεμο με τον νόσο, με τις

σία στις δομές των Κέντρων Πολιτισμού

στους μαθητές και τους γονείς των παιδιών-

λιγότερες δυνατές επιπτώσεις και απώλειες

του δήμου μας, που σίγουρα είναι κάτι που

μαθητών τους» τονίζεται στη σχετική ανα-

στην τοπική μας κοινωνία.

λείπει σε όλους μας, οι εργαζόμενοι κα-

κοίνωση της ΔΕΠΠΑΘ.

Στις μάχη με την πανδημία, το Κοινωνικό
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ΣΥΜΕΤΕΙΧΕ Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ

Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Σ.Ε.Ε.

Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νέων Ελλάδας

Σ

Σ

το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο-Γενική Συνέλευση «Future of Retail», της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt
Athens», συμμετείχε η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων δήμου Θέρμης.
Την Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων
δήμου Θέρμης εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Φανή Μπλιούμη, ως εκλεγμένη
αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπορίου-Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν επίσης, ο πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας της Ε.Ε.Ε.Θ. Ευστάθιος Πιστέλας και Νίκος Τριανταφυλλίδης.
Στις εργασίες του συνεδρίου η κ. Φ. Μπλιούμη παρουσίασε ένα βίντεο, μέσα από το
οποίο οι σύνεδροι, καθώς και οι εκπρόσωποι των άλλων εμπορικών συλλόγων
της χώρας, παρακολούθησαν αναλυτικά
την οργάνωση και το τελικό αποτέλεσμα
της επιτυχημένης εκδήλωσης της «Λευκής

Νύχτας» στη Θέρμη καθώς και όλες τις
παράλληλες δράσεις της, ως παράδειγμα
καλής πρακτικής και αγαστής συνεργασίας
μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Θ. και
των εμπορικών συλλόγων με τον οικείο
δήμο, το επιμελητήριο και την περιφέρεια.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δουν
πως οι «λευκές νύχτες» μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική ανάσα για την αγορά. Μία δράση τόνωσης της αγοράς με μεγάλο τζίρο. Αποδείχτηκε στην πράξη, πως
οι οικονομικές προσφορές σε συνδυασμό
με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για 5η συνεχή χρονιά στη Θέρμη, κατάφεραν να προσελκύσουν χιλιάδες
κόσμου με την βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών, ο οποίος πέρασε ένα ευχάριστο
εορταστικό βράδυ, κάνοντας παράλληλα
και οικονομικές αγορές.
Η Ένωση σαφώς καλύτερα οργανωμένη
και με την εμπειρία των προηγούμενων
ετών παρουσίασε μία μοναδική εκδήλωση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών από όλη τη Θεσσαλονίκη

αλλά και πολλούς κοντινούς Νομούς, από
τη Λάρισα και το Βόλο έως τη Θράκη. Η εκπρόσωπος της ΕΕΕΘ δέχτηκε τα συγχαρητήρια πολλών συνέδρων και εκπροσώπων
άλλων Εμπορικών Συλλόγων της χώρας
που ενεργοποιούνται πλέον στην κατεύθυνση παρόμοιας διοργάνωσης και στον
τόπο τους. Στο πλαίσιο των εργασιών του
Συνεδρίου επιχειρήθηκε η ανάδειξη του
μέλλοντος του εμπορίου υπό το πρίσμα
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της
μετάβασής του από το παραδοσιακό στο
ψηφιακό περιβάλλον. Οι περισσότεροι από
50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό επικεντρώθηκαν στην ερμηνεία και
την ανάλυση των διεθνών τάσεων με στόχο
τη διαμόρφωση μιας νέας πρότασης για το
μέλλον του εμπορίου.
Τις εργασίες τίμησαν με την παρουσία τους
περισσότεροι από πεντακόσιοι σύνεδροι,
εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου από
όλη τη χώρα, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

την 40η εθνική συνδιάσκεψη επιλογής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου νέων που διεξήχθη στη

σημαντικές αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο. Μαθαίνουν

Θεσσαλονίκη συμμετείχε το 1ο ΓΕΛ Θέρμης. Κατά τη

της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν πώς συνεργάζο-

φετινή συμμετοχή του 1ου ΓΕΛ Θέρμης, με την κα-

νται και συναποφασίζουν τα κράτη επίσημα, αλλά και

θοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας, που διδάσκει

παρασκηνιακά.

για την ιστορία, τα όργανα και τον τρόπο λειτουργίας

τα τελευταία έτη το μάθημα των αγγλικών στο σχολείο, Δήμητρας Αναστασιάδου, πέτυχε σημαντικές διακρίσεις. Ειδικότερα, η μαθήτρια της Β τάξης Ιωάννα
- Ευθυμία Σύρτα επελέγη ανάμεσα στους πρώτους έξι
ανάμεσα σε 102 συμμετέχοντες για να στελεχώσει την
Από αριστερά οι κ.κ. Τριανταφυλίδης, Μπλίουμη
και Πιστέλας στις εργασίες του συνεδρίου.

ελληνική αποστολή στην 92η διεθνή σύνοδο που θα
διεξαχθεί στο Μιλάνο της Ιταλίας. Επίσης, ο μαθητής
της Γ’ τάξης Παύλος Ξενιάδης επιλέχθηκε (10ος) και
πρόκειται να στελεχώσει την επόμενη αποστολή του
ΕΚΝΕ σε διεθνή διοργάνωση στη Φινλανδία.
Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος της συμμετοχής
στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νέων Ελλάδας, που τελεί
υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα παγκό-

Η κ. Μπλίουμη παρουσιάζει στο συνέδριο.

σμια προβλήματα που έχουν συζητηθεί στα όργανα
της Ε.Ε. και αφορούν σε ζητήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού καθώς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επιδιώκεται

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Στο ίδιο πλαίσιο μαθητές του σχολείου συμμετείχαν
στο 2ο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής
Σχολής Θεσσαλονίκης (2o DST. M.U.N.) και στο 18ο
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (18ο
ΤΜUN).
Στο 2ο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής
Σχολής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι μαθητές: Ρηγίνα Σδράλη, Άννα-Μαρία Παπαδοπούλου, Θεόδωρος
Μπατακας, Αικατερίνη Φραντζή, Σμαράγδα Σιμουλίδου, Νικόλαος Ζέρβας και Χρήστος -Ραφαήλ Πεξομάτης καθώς και οι δύο πρόεδροι επιτροπών: ΙωάνναΕυθυμία Σύρτα και Ευάγγελος Τασιός. Αντίστοιχα στο
μοντέλο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι μαθητές: Αριστοτέλης Μπόσκος,
Μάριος Ζαχαριάδης-Καραγκιόζης, Δανάη Γεωργούδη,
Γρηγόριος Κατσώνης, Θεανώ Κάστρου-Αράπη, Μαρία

Βοήθεια στους ακρίτες του Έβρου

η βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων μέσω της
δημόσιας, κατά αντιπαράθεση συζήτησης, η εξάσκηση

Καμπισιούλη και Χρήστος-Ραφαήλ Πεξομάτης, καθώς

Ε

και η βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφο-

και ο πρόεδρος της επιτροπής Ευάγγελος Τασιός.

ρικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς σε όλες τις

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (επίσης γνωστό ως

συζητήσεις και τα έγγραφα γίνεται χρήση της αγγλικής

«MUN») είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο - προσομοί-

γλώσσας.

ωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο διάλογο, ως μέσο

Ηνωμένων Εθνών.

επίλυσης των διαφορών, στη συνεργασία, στην αντι-

Σε αυτό οι συμμετέχοντες μαθητές ή φοιτητές αναλαμ-

η οποία περιλαμβάνει τρέχοντα θέματα, οικονομικά,

παράθεση ή στη σύνθεση των απόψεων, στο σεβασμό

βάνουν το ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-με-

γεωγραφία, κυβέρνηση, ιστορία και πολιτική. Πρέπει

του αντιπάλου και της διαφορετικότητας, διαδικασίες

λών του ΟΗΕ, ερευνούν τα διεθνή ζητήματα της επι-

να γράφουν σωστά μορφοποιημένα ψηφίσματα των

που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της δημο-

καιρότητας και στα πλαίσια των επιτροπών και οργά-

Ηνωμένων Εθνών και εξασκούν επίσης την προσεκτι-

κρατίας. Τέλος, οι μαθητές που συμμετέχουν έχουν μια

νων του ΟΗΕ, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν

κή ακρόαση, την λήψη αποφάσεων και τις ικανότητες

μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν πώς λαμβάνονται

λύσεις με μορφή «ψηφισμάτων.

στρατηγικής σκέψης τους.

ν μέσω της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε όλοι
με την εκδήλωση της πανδημίας του κοροναϊού, ο σύλλογος Σερραίων Κατοίκων Δ. Θέρμης δεν ξέχασε και την
κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνοτουρκικά σύνορα
κατά μήκος του ποταμού Έβρου (κυρίως στις Καστανιές)με
τις συνεχείς εντάσεις, και τη δύσκολή αποστολή των ελληνικών δυνάμεων για την φύλαξη των συνόρων. Για τον
λόγο αυτό, ο σύλλογος Σερραίων δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τους συλλόγους, Αγίου Παντελεήμονα Χαλκιδικής, Γυναικών Ζωγράφου Χαλκιδικής και Γυναικών Καρδίας Θεσσαλονίκης, συνέλεξαν διάφορα φάρμακα (κρέμες

για τα καψίματα, κολλύρια για τα μάτια καθώς και ισοτονικά υγρά), αλλά και τρόφιμα τα οποία παρέδωσαν στις
ελληνικές αρχές της περιοχής στην Ν. Βύσσα του Έβρου.
Με ανακοίνωση του το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Σερραίων δήμου Θέρμης ευχαριστεί όσους συνέβαλαν
σε αυτή την σημαντική βοήθεια προς τους ηρωικούς υπερασπιστές των συνόρων, και ειδικότερα εκτός των προαναφερόμενων συλλόγων, όλους τους ανωνύμους δωρητές,
αλλά και τον οδηγό κ. Αριστείδη Δάμιαλη και την εταιρεία
«Μεταφορική Θράκης και Έβρου» και τον ιδιοκτήτη της κ.
Σιδηρόπουλο για την μεταφορά των πραγμάτων.

Το «Μαύρο Πάσχα» των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης

Τ

ο φετινό Πάσχα ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος για
όλους τους ορθοδόξους Έλληνες. Οι κλειστές εκκλησίες και οι ακολουθίες χωρίς πιστούς ήταν μια ασυνήθιστη κατάσταση, η οποία έλαβε χώρα εξαιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού.
Η κατάσταση αυτή έφερε στη μνήμη πολλών και ιδιαίτερα των απογόνων των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης το διωγμό των προγόνων τους.
Ήταν η Δευτέρα μέρα μετά το Πάσχα, στις 6 Απριλίου
του 1914 όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι άρχισαν τη συστηματική εξόντωση των χριστιανών Ελλήνων και την
εκδίωξή τους από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης.
Σύμφωνα με στοιχεία της εποχής ο πληθυσμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης υπερέβαινε στις αρχές
του 20ού αιώνα τον αριθμό των 370.000 χριστιανών
κατοίκων. Η γενοκτονική συμπεριφορά των Νεότουρ-

κων, η οποία κορυφώθηκε, την περίοδο 1913-1922
ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου. Σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία με βίαια μέσα, με εμπορικό
αποκλεισμό, με βαριά φορολογία, λεηλασίες περιουσιών, τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις, υποχρεωτικές στρατεύσεις, ατιμώσεις, ομαδικές σφαγές και
εκτοπισμούς εξανάγκασαν τους Έλληνες Θρακιώτες να
εγκαταλείψουν την ανατολική Θράκη.
Κατά το διωγμό, πολλοί Έλληνες της Ανατολικής Θράκης εξορίστηκαν στην Ελλάδα, ενώ 100.000 μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και μόλις ελάχιστοι από αυτούς επέστρεψαν».
Η Teskilat-i Mahsusa «Ειδική Οργάνωση» ήταν μια
τουρκική μονάδα που συχνά χρησιμοποιήθηκε κατά το
διωγμό για να συντονίζει τις επιθέσεις κατά των μειονοτήτων. Έκθεση με ημερομηνία 8 Απριλίου 1914, που

συντάχθηκε από ξένη πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόταν σε «Ειδικές Επιτροπές» που επιχειρούσαν στην περιοχή της Θράκης κατατρομοκρατώντας
Έλληνες και αναγκάζοντάς τους να φύγουν. Με τη βοήθεια της αστυνομίας ιδιοποιούνταν ακίνητα και υποχρέωναν τους ενοίκους τους να υπογράφουν δήλωση ότι
έφευγαν με δική τους βούληση.
Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στις 11
Οκτωβρίου 1922 όταν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης έλαβαν τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους σε διάστημα 15 ημερών...
Το «Μαύρο Πάσχα» για τους Έλληνες καθιερώθηκε να
τιμάται, ως ημέρα μνήμης του Θρακικού ελληνισμού,
τον Ιούνιο του 2006 με απόφαση του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών, το οποίο έγινε στο Διδυμότειχο
στις 6ης Απριλίου.

ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Οι προσομοιώσεις του μοντέλου Ηνωμένων Εθνών
επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να «βιώσουν, εφαρμόσουν και να πειραματιστούν με την επίλυση διαμαχών, τον δημόσιο λόγο, τις μικρές δυναμικές ομάδων, και την διαπραγμάτευση». Απαιτείται έρευνα,

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+

Η

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας, η εδραίωση του σεβασμού και της εκτίμησης στη

καν τα Βασιλικά και φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες

διαφορετικότητα των λαών και φυσικά ο εμπλουτισμός

ολοκληρωμένο και πλούσιο σε δράσεις πρόγραμμα οι

της κουλτούρας όλων των συμμετεχόντων, ήταν στον πυ-

φιλοξενούμενοι μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία

ρήνα των δράσεων του προγράμματος Erasmus dialogue

να γνωρίσουν τόσο το σχολείο στην Ελλάδα, όσο και τις

youth in action που συμμετείχε το 1ο ΓΕΛ Βασιλικών.

τοπικές συνήθειες, την καθημερινή δραστηριότητα, αλλά

Όπως μας ενημερώνει η συντονίστρια του προγράμμα-

και τις ομορφιές και την ιστορία του τόπου μας.

τος από το 1ο ΓΕΛ Βασιλικών Δήμητρα Μπεχλιβάνη-

Στο πλευρό των καθηγητών και των μαθητών που ανέλα-

Σαββοπούλου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

βαν αυτή την πρωτοβουλία, αρωγός και συνεργάτης ήταν

dialogue youth in action μαθητές και καθηγητές από την

ο δήμος Θέρμης, που στηρίζει πάντα αυτές τις τόσο σπου-

Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Τουρκία, επισκέφτη-

δαίες πρωτοβουλίες.

των «συμμαθητών» τους από τα Βασιλικά. Μέσα από ένα
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 3, 15, 22 και 29 / 1 και στις 12 και 26 / 2, συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
3ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (1η αναμόρφωση).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση για έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας
του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων» αρ. μελέτης: 26/2018, αρ.
έργου: 1/2019.
- Συζήτησε και έλαβε ομόφωνα απόφασης
για το μη κλείσιμο του καταστήματος των
ΕΛΤΑ Βασιλικών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες του δήμου
Θέρμης αποκλειστικά για τη διάθεση της
πάγιας προκαταβολής των άρθρων 173
του ν. 3463/2006 και 266 παρ. 8 του ν.
3852/2010.
- Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για την
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τρίτη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση υφισταμένης οδού
που διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών
και Μονοπηγάδου από ξωκκλήσι Αϊ-Γιάννη
της ΔΚ Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπηγάδου”, (Αρ. μελ.: 20/2017,
αρ. έργου: 3/2019). Κατά την συζήτηση για
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη,
Δ. Χίνη, καταψήφισαν.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου «Αντιπυρική προστασία δημοτικών
δασικών εκτάσεων Δ.Ε. Μίκρας.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου: «Κλαδεύσεις καθαρισμοί αντιπυρικής προστασίας δασοκτήματος Ισενλή Δ.Κ
Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης υλοποίησης της: «Προμήθειας ιστορικού έργου
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για την

προβολή της ιστορίας από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα του δήμου Θέρμης».
- Όρισε ομόφωνα τον εκπροσώπων του
δήμου για τη συγκρότηση του Α’βάθμιου
και Β’βάθμιου Συμβουλίου επιθεώρησης
– αδειοδότησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
- Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον καθορισμό ανώτατου ποσού ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης του δήμου προς το Νομικό
Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης. Κατά την
συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι
Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρινταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης
του δήμου (7/2020 ΑΟΕ).
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (2η
αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρινταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (3η
αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη
προσωπικού ΙΔΟΧ. Κατά την συζήτηση για
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Τρινταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.
- Ανακάλεσε κατά πλειοψηφία το Β’μέρος
της με αριθ. 441/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τον εκ νέου καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του δήμου Θέρμης για το έτος 2020. Κατά την συζήτηση
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α.
Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Χ. Φάσσας, Β. Γκοστίλης και
Μ. Καπουσούζη, Ι. Τριανταφυλλίδου, Ε.
Μαλικάς και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.
- Τροποποίησε ομόφωνα την με αριθ.
431/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης
Δασικής Εκμετάλλευσης και αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας δήμου Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή ένταξης
του έργου με τίτλο: Κλειστό γυμναστήριο
τύπου Τ11β στη θέση «Βλάχος» Τριλόφου
στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων του δήμου
Θέρμης για τα έτη 2020-2021 και τον ορισμό επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης
αγοράς, εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων,
όπου ορίστηκαν οι Δ.Σ. κ.κ. Π. Πονερίδης
(Ως πρόεδρος) με αναπλ τον Β. Μουστάκα
και Ε. Μαλικάς με αναπλ τον Χ. Φάσσα.
- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικού πάρκου Πλαγιαρίου».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «
Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου» αρ. μελ. 35/18, αρ. ερ. 8/19).
- Ενέκρινε ομόφωνα την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη Τ.Κ. Τριλόφου
Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης».
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία το ποσοστό
μείωσης των μισθωμάτων κυλικείων του
1ου ΓΕΛ Θέρμης, του 2ου Γυμνασίου Μίκρας, του 3ου Γυμνασίου Θέρμης και του
1ου Γυμνασίου Μίκρας για το σχολικό έτος
2019 -2020. Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Β. Γκοστίλης και Μ. Καπουσούζη τοποθετήθηκαν
με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Χ. Φάσσας, Β. Γκοστίλης
και Μ. Καπουσούζη καταψήφισαν, ενώ η
Δ.Σ. κ. Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε
με λευκό.
- Όρισε ομόφωνα τους υπαλλήλους με
δικαίωμα ταμειακής διαχείρισης των λογαριασμών του δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα της
Ελλάδος.
- Ενέκρινε ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του δήμου Θέρμης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών και την
κατανομή των σχετικών πιστώσεων σε αυτές.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (4η αναμόρφωση).
- Ενέκρινε ομόφωνα την εξέταση της από
23-10-2019 ένστασης της εταιρείας Έργων
Λύσεις ΑΤΕ αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας
(Παραμάνα) δήμου Θέρμης (ΑΜ 27/2007,
ΑΕ 10/2007) (εξ’ αναβολής).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον 1ο
ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα
αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπήγαδου
από το ξωκκλήσι Αι -Γιάννη της ΔΚ Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπήγαδου» (Αρ. μελ.: 35/18, Αρ. ερ.: 8/19).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με
τίτλο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών
κτιρίων» (Αριθμός μελέτης: 26 /2018 και
αριθμός έργου: 01 /2019).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου με
συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» (Αρ. μελέτης: 43/2012, Αρ. έργου: 2/2019).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με
τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την
εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος
κτιρίων στο Λιβάδι δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των
αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών
εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης»
(Αριθμός μελέτης: 08/2013 και Αριθμός
έργου: 10/2019)
- Ενέκρινε ομόφωνα την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
δημοτικών δικτυών φωτισμού σε πάρκα,
πλατείες, παιδικές χαρές και πεζοδρομία».
- Ενέκρινε ομόφωνα την 4η παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017-2018.
- Παραχώρησε ομόφωνα την χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου Καρδίας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης
Σ

ε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων εισήλθε, λόγω της πανδημίας, ο δήμος
Θέρμης. Έτσι, στις 7 Απριλίου έγινε για
πρώτη φορά συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, με έξι
θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το «παρών» μέσω διαδικτυακού προγράμματος
έδωσε η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε το
εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου το
οποίο έφερε εις πέρας ένα δύσκολο και
πρωτόγνωρο για τον δήμο εγχείρημα,
το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον COVID-19.
Να σημειωθεί ότι πριν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είχε
αποσταλεί σε όλους τους δημοτικούς
συμβούλους επιστολή στην οποία επιση- Ενέκρινε ομόφωνα την χωρική μεταβολή
του υπ’ αριθ. 52 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τριαδίου της Κοινότητας Θέρμης.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεσης
της εργασίας «Υπηρεσίες θρυμματισμού
προϊόντων κλάδευσης». Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ.
Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου
τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ.
Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Όρισε ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής
άρθρου 186 του Ν. 3463/06 για την περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης, όπου
ορίσθηκε ο Δ.Σ. Σ. Γαντάς.
- Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων στην
κεντρική πλατεία στην Κοινότητα Καρδίας
(Ο.Τ. 15).
- Τροποποίησε ομόφωνα την με αριθ.
476/2019 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη:
«Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
δήμου Θέρμης στους τομείς αρμοδιότητάς
της για το έτος 2019. Κατά την συζήτηση
για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ.
Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ.
Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (5η αναμόρφωση).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-

μαίνονταν τα εξής:
«Αξιότιμοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ
55/α/11-3-2020) έχουμε την δυνατότητα
ως δημοτικό συμβούλιο να λαμβάνουμε
αποφάσεις:
α) είτε δια περιφοράς
β) είτε δια τηλεδιάσκεψης.
Κατόπιν τούτου αποφασίσαμε το δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 7/4/2020 να
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη το
απόγευμα στις 19.00. Στις 12.00 το μεσημέρι χθες πραγματοποιήθηκε και δοκιμαστικό «τεστ επικοινωνίας», ώστε να
αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που
προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασί-

ας». Παράλληλα η επιστολή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου περιείχε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα
βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν
οι συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι
καθώς και τις χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη σύνδεση ώστε να μην
υπάρξουν προβλήματα.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης τηλεδιάσκεψης του δημοτικού συμβουλίου
Θέρμης ο πρόεδρος του Σώματος Κωνσταντίνος Τιτέλης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Μετά από επίπονη
προσπάθεια του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει ο δήμος Θέρμης (κ.κ
Γιώργος Γιργωλάς, Γρηγόρης Μόσχου
και άλλοι), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο δημοτικό συμβούλιο με

κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για χρονικό
διάστημα δύο μηνών. Κατά την συζήτηση
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α.
Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν
με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος
καταψήφισε.

οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Fraport Greece
και του δήμου Θέρμης για τη συλλογή και
μεταφορά απορριμμάτων από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το έτος 2020. Κατά
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος
οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου καταψήφισαν.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μίσθωση τριών (3)
τεμαχίων γης, τουλάχιστον εκατό (100) τ.μ.
έκαστο, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Νηπιαγωγείων Βασιλικών, ενώ στην
επιτροπή ελέγχου ορίστηκαν οι Δ.Σ. κ.κ. Α.
Τσολάκης με αναπληρ. τον Σ. Γαντά και Ε.
Αγοραστούδη με αναπληρ. την Δ. Χίνη.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμήματος του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 1348
αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου, έκτασης
2.971,58 τ.μ.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης μίσθωσης τμήματος του αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ.
955 (πρώην 133) αγροκτήματος Καρδίας,
εκτάσεως 3.358 τετραγωνικών μέτρων με
διώροφο κτίσμα με στέγη ολικής επιφάνειας 241,36 τετραγωνικών μέτρων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την χωρική μεταβολή
τμήματος του υπ΄ αριθ. 972 τεμαχίου του
οικισμού Νέου Ρυσίου της Κοινότητας Ν.
Ρυσίου.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κοπή δέντρων στην Κοινότητα Καρδίας (Ο.Τ.50)
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πρά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο
εφαρμογή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας βρεφονηπιακών σταθμών Θέρμης
και Βασιλικών.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο
ΠΚΙΝΤΜΕ του έργου διαμόρφωση παιδικής
χαράς στο ΤΚ Τριλόφου Δ.Ε. Μίκρας δήμου
Θέρμης.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. Κατά
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος,
Ε. Αγοραστούδη. Ι. Ιωσηφίδης Ιωάννης καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ.
Φωτιάδης, Μ. Καπουσούζη, Β. Γκοστίλης,
Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. Κατά
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος

τηλεδιάσκεψη. Αν και η προσωπική επαφή και επικοινωνία είναι αναντικατάστατες, στην πρωτοφανή κρίση που βιώνει η
υφήλιος και η χώρα μας, οι τηλεδιασκέψεις είναι ένα από τα θετικά όπλα που
προσφέρει η ανάπτυξη της πληροφορικής. Ευχόμαστε να παραμείνει η τεχνολογία στις επιταγές του ανθρώπου και όχι ο
άνθρωπος να γίνει υποχείριό της».

τανος, Ε. Αγοραστούδη. Ι. Ιωσηφίδης Χ.
Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Μ. Καπουσούζη, Β.
Γκοστίλης καταψήφισαν.
- Αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την προσφοράς για απομάκρυνση ξηρών δέντρων και
για εξυγιαντική- καλλιεργητική- εξευγενιστική
υλοτομία στα δημοτικά δάση δήμου Θέρμης.
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Σύστησε ομόφωνα την επιτροπής καταστροφής απολεσθέντων – ανευρεθέντων
αντικειμένων του Τ.Α. Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, όπου ορίστηκαν οι Δ.Σ. κ.κ. Α.
Τσολάκης Απόστ με αναπληρ. τον Στ. Γκιζάρη, Σ. Αποστόλου με αναπληρ. τον Α.
Μωραϊτη και Ι. Ιωσηφίδης με αναπλ. την Α.
Τσιφτελίδου.
- Τροποποίησε ομόφωνα την με αριθ.
466/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση εκπροσώπου
του δήμου Θέρμης στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης

της

προγραμματικής

σύμβασης (1η τροποποίηση) για την πράξη
«Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών
αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του δήμου Θέρμης», ενώ στην επιτροπή
ελέγχου ορίστηκε ο Δ.Σ. κ.κ. Δ. Βογιατζής
με αναπληρ. τον Α. Τσολάκη.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εξάλειψη εγγραφής
υποθήκης σε ακίνητο.
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Η κρίση του COVID-19:
μια ευκαιρία για πολιτικό
κριτικό αναστοχασμό
για την αυτοδιοίκηση

Για την αύξηση
της τιμής του νερού!
Μ

Η Ελλάδα στη
μέγγενη δίπολης απειλής

Μέτρα για
την πανδημία

Τ

Π

Η

υπόθεση της πανδημίας του κορωναϊού
(COVID-19) ξεκίνησε ως τοπική υγειονομική κρίση σε μια πόλη της Κίνας. Πολύ σύντομα
όμως, λόγω των εξελιγμένων συνθηκών επικοινωνίας και μεταφορών που αποτελούν βασικά
στοιχεία της παγκοσμιοποίησης, η τοπική αυτή
κρίση έγινε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Μια πανδημία που ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα τα
οποία ήταν με εύσχημο τρόπο συγκαλυμμένα
από τον μύθο της δυνατότητας για συνεχή ευμάρεια και ανάπτυξη, τον οποίο πολλαπλασίαζαν
με αμείωτο ρυθμό οι υποστηρικτές του προηγμένου καπιταλισμού και των νεοφιλελεύθερων
δημόσιων πολιτικών.
Ξαφνικά όλες οι χώρες του πλανήτη, μικρές και
μεγάλες, φτωχές και πλούσιες, του Βορρά και
του Νότου, της Δύσης και της Ανατολής βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα ίδια κοινά προβλήματα: με
ανέτοιμα ή με οριακά έτοιμα συστήματα δημόσιας υγείας, με έλλειψη πολιτικής επίγνωσης για την
κατάσταση, με έλλειψη κοινωνικών πολιτικών για
την προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, κάθε
χώρα αντέδρασε με διαφορετικό τρόπο. Άλλες
κυβερνήσεις έθεσαν την οικονομία πάνω από την
κοινωνία ενώ άλλες κυβερνήσεις έθεσαν τον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής πάνω
από την οικονομία και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και άλλες προσπάθησαν να ισορροπήσουν
ανάμεσα στα άκρα αυτού του πρωτόγνωρου φάσματος πολιτικών αποφάσεων.
Σε κάθε χώρα όμως και ιδίως σε εκείνες που η
ανθρώπινη ζωή και η κοινωνία τέθηκε ως προτεραιότητα, η επιτυχία των μέτρων που παρήγαγαν
οι πολιτικές αποφάσεις είχε έναν κοινό παρονομαστή: την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ρόλο
της. Η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτή
τη γενική διαπίστωση. Όπως και στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι υπηρεσίες των δήμων, για άλλη
μια φορά βρέθηκαν στην πρωτοπορία της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
Οι δήμοι και οι υπηρεσίες τους, που τόσες φορές έχουν βρεθεί αδικαιολόγητα και αναίτια στο
στόχαστρο της ρητορικής της κεντρικής κυβέρνησης απέδειξαν ότι είναι οι μόνοι κυβερνητικοί
θεσμοί του κράτους που μπορούν πραγματικά
να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε
κρίση ώστε να αντιμετωπιστούν με άμεσο τρόπο
τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή
έκτακτων πολιτικών.
Ο δήμος Θέρμης πολύ νωρίς βρέθηκε μπροστά
από τις εξελίξεις. Πάρθηκαν άμεσα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και πολίτες
με επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις δημοτικών κτηρίων και σχολείων, με παροχή μέσων
ατομικής προφύλαξης, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, επέκτειναν το ωράριο εργασίας τους και διεύρυναν το
πεδίο των δράσεων τους έτσι ώστε οι ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες να έχουν άμεση υποστήριξη
και πρόσβαση σε είδη και τρόφιμα πρώτης ανά-

γκης καθώς και φάρμακα. Οι υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι
εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, καθώς
και η ΔΕΥΑ Θέρμης πήραν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της
συνέχειας των τεχνικών παρεμβάσεων σε όλες
τις κοινότητες. Η ΔΕΠΠΑΘ φρόντισε για την εξ
αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών των τμημάτων της. Και βέβαια στο μέτρο που το θεσμικό
πλαίσιο επιτρέπει, ο δήμος προχώρησε στη λήψη
αποφάσεων για την οικονομική διευκόλυνση των
επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη στο πλαίσιο της πολιτικής της κοινωνικής
αποστασιοποίησης και του περιορισμού των μετακινήσεων.
Ωστόσο, για άλλη μια φορά φάνηκε ότι οι δυνατότητες παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης
δεν αναπτύχθηκαν στο βαθμό που είναι δυνατό.
Διαπιστώθηκε ότι η αξιοποίηση της εγγύτητας
που υπάρχει μεταξύ δημοτικών διοικήσεων και
πολιτών απαιτεί τη μεγαλύτερη αυτονομία των
δήμων. Μια αυτονομία που ενώ προφανώς θα
σέβεται τις κεντρικές κατευθύνσεις και οδηγίες, θα
είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις με βάση
τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες που μόνο
οι δημοτικές αρχές είναι σε θέση να γνωρίζουν,
να κατανοούν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν. Όπως όλες οι χώρες δεν είναι το ίδιο, και
εντός μιας χώρας δεν είναι ίδιες όλες οι τοπικές
κοινωνίες. Τα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά ενός Δήμου απαιτούν σε πολλές
περιστάσεις, και ιδίως σε έκτακτες και επείγουσες
καταστάσεις όπως η πανδημία του κορωναϊού
αλλά και όπως στο πρόσφατο παρελθόν η δημοσιονομική κρίση, διαφοροποιημένα μέτρα και
προσαρμοσμένες τοπικές πολιτικές για κάθε διάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κάθε
κοινότητας.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, ως πολιτικός φορέας τοπικής
αυτοδιοίκησης τοποθετείται διαμετρικά αντίθετα
από τις υπόλοιπες παρατάξεις του δήμου μας. Η
κρίση της πανδημίας του COVID-19 δεν είναι για
μας άλλη μια αφορμή για μικροπολιτική ή τοπική
εκμετάλλευση, για πολιτική θωπεία των ψηφοφόρων ή για γενικές και αόριστες καταγγελίες για
το σύστημα. Για μας η κρίση, πέρα από την αντιμετώπισή της, είναι ευκαιρία για την έναρξη ενός
ειλικρινούς πολιτικού κριτικού αναστοχασμού
και διαλόγου για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και
τις πραγματικές δυνατότητες που πρέπει αυτή να
έχει.
Για μια αυτοδιοίκηση ελεύθερη από τον ασφυκτικό κλοιό των αποφάσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Για μια αυτοδιοίκηση που μπορεί να σταθεί
με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα δίπλα
σε όλους τους πολίτες, δίχως διαχωρισμούς, δίχως εξαιρέσεις. Ας δούμε την κρίση ως ευκαιρία
για παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε ριζικές
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των
δήμων μας.

έσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να
στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες πολλαπλά.
Με αίσθημα ευθύνης στο θεσμικό
ρόλο μας δημοσιεύσαμε ως παράταξη
(Fb:Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης) την Κυριακή 22 Μαρτίου τις προτάσεις μας για την περίοδο που διανύουμε
στην κατεύθυνση της λήψης μέτρων για
τους δημότες και τους εργαζόμενους του
Δήμου μας, ορισμένες εκ των οποίων υιοθετήθηκαν!
Αξιοποιώντας τον ελάχιστο χώρο που μας
διατίθεται στην εφημερίδα, επιλέγουμε
να εστιάσουμε στην ανεπίτρεπτη αύξηση του τιμολογίου της Δημόσιας
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης για το λόγο ότι αφορά
ένα αδιαπραγμάτευτο δημόσιο αγαθό: το ΝΕΡΟ.
Έχοντας εκφράσει την αντίθεσή μας ήδη
πριν την κρίση πόσο μάλλον τώρα, είμαστε κατά απόλυτο τρόπο πεισμένοι ότι οι
αυξήσεις δεν πρέπει να εφαρμοστούν!
Απεναντίας απαιτείται να ληφθούν μέτρα
ανακούφισης-αλληλεγγύης για τη στήριξη πολλών συμπολιτών μας.
Η ΔΕΥΑ αποφάσισε τις αυξήσεις (Απόφαση 31/2020 - πρακτικό 5/24-02-2020)
πριν τον κορονοϊό και εξ αρχής τα μέλη
και οι αιρετοί της Παρέμβασης τα κατεψήφισαν.
Πρόκειται μεσοσταθμικά για αύξηση
ύψους 17,7% που μετακυλίεται στους
δημότες και τους επαγγελματίες του
Δήμου Θέρμης, αύξηση που υπερβαίνει
το ανώτατο όριο αυξήσεων των τιμολογίων ύδατος (Απόφαση Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων 135275/2017) .
Η διοικούσα το Δήμο παράταξη αποφάσισε τις αυξήσεις και ουδέποτε ενημέρωσε
τους δημότες σχετικά. Περιορίστηκε μόνο
να απαντήσει σε δική μας ανακοίνωση (17 Μαρτίου στη σελίδα μας στο Fb)
δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι θεωρούν
«απαράδεκτη, τη σύνδεση της επιδημικής
κρίσης του κορονοϊού με το συγκεκριμένο θέμα». Παραδέχθηκαν και ομολόγησαν ότι οι αυξήσεις είναι απαραίτητες για
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης λόγω αύξησης της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας,
μισθολογικού κόστους των εργαζομένων

και κόστους αποχέτευσης που ορίζει η
ΕΥΑΘ. Στη συνέχεια προσποιήθηκαν ότι
κατενόησαν την κρισιμότητα της κατάστασης και στις 6 Απριλίου αναγκάστηκαν
στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, το οποίο ελέγχουν
απόλυτα, να λάβουν μέτρα που δήθεν
διευκολύνουν τους πολίτες με αναβολή
της αύξησης μέχρι την 30ή Ιουνίου, μέτρο
προσωρινό και εντελώς αναποτελεσματικό για ουσιαστική ελάφρυνση του πολίτη.
Καθώς στις απρόσμενες συνθήκες αποδεικνύεται κατά πόσο μια διοίκηση αξιοποιεί
την εμπειρία της, ώστε να προηγείται των
εξελίξεων και να μη σύρεται από αυτές,
ερωτάται ο Δήμος/η ΔΕΥΑΘ τι έπραξαν
όλα αυτά τα έτη ως οφείλουν κατά προτεραιότητα από το νόμο; Πότε έχει πάρει
μέτρα η ΔΕΥΑΘ για τη μείωση του κόστους και ποια είναι αυτά; Πήρε μέτρα για
τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού;
Πόσο είναι αυτό; Υπολόγισε/αντιμετώπισε
τις διαρροές; Πήρε μέτρα για ενεργειακή
εξοικονόμηση στα αντλιοστάσια; Προετοιμάζει ενεργειακή κοινότητα; Έκανε
ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης με
τηλε-έλεγχο, ώστε να μειωθεί η τιμή του
νερού με όρους ανταποδοτικότητας; Διαμαρτυρήθηκε η διοικούσα παράταξη ή
έθεσε ως θέμα στο ΔΣ ή στην ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας ή στην ΚΕΔΕ τις υπέρογκες αυξήσεις της κυβέρνησης, που αύξησε κατά
18% την ύδρευση και κατά 11% τον οδοφωτισμό; Πόσο ακόμη θα καθυστερήσει
η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώ άλλοι Δήμοι προπορεύονται σε αντίστοιχα έργα; Τι γίνεται με
το ποσό των 4.400.000€ απαιτήσεων της
ΔΕΥΑΘ από προηγούμενες χρήσεις που
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό
2019 της επιχείρησης; Πώς θα φανεί άραγε η αύξηση του τιμολογίου στους δημότες που ταλαιπωρούνται πολύ συχνά με
βλάβες και διακοπές νερού ;
Θεωρούμε μπακαλίστικη οποιαδήποτε
επιχειρηματολογία υπέρ μιας αύξησης
επειδή είναι δήθεν μικρή.
Καλούμε ξανά το Δήμαρχο Θέρμης μετά
και από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 30-3-2020, που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να χρηματοδοτούν
τις ΔΕΥΑ, να χρηματοδοτήσει ο Δήμος το
έλλειμμα και να μην υιοθετήσει την αύξηση στο τιμολόγιο ούτε μετά τις 30 Ιουνίου
2020.
(12/4/2020)

ους τελευταίους δύο μήνες η χώρα μας δέχεται
μεγάλη πίεση σε δύο επίπεδα. Όσο και αν θέλουμε να ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν
στον δήμο μας, εύλογο είναι ότι το άρθρο μας αυτό
θα ξεφύγει αναγκαστικά από ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος και θα καταπιαστεί με τα μεγάλα και
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας.
Είναι γνωστό σε όλους ότι η χώρα μας δοκιμάζεται σκληρά σε διπλό επίπεδο από τα τέλη του
Φεβρουαρίου 2020, όταν η Τουρκία, θέλοντας
να εξάγει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό της (συντριπτικές στρατιωτικές απώλειες και συνεχόμενες ήττες στο θέατρο των μαχών
στη Βόρεια Συρία, υποτίμηση του νομίσματος και
αυξανόμενη οικονομική κρίση στο εσωτερικό της
χώρας) και επιδιώκοντας να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του μεταναστατευτικού
προβλήματος, χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης
τους ίδιους τους μετανάστες και εργαλειοποιώντας
ανθρώπινες ψυχές, εκμεταλλευόμενη την ανέχεια
και τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών. Επί πολλές
ημέρες οι δυνάμεις ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας προσπαθούσαν να προασπίσουν το εθνικό έδαφος από την εισβολή ατάκτων
πληθυσμών, που επιτίθονταν βίαια με την υποστήριξη παραστρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας
για να παραβιάσουν τα σύνορα της χώρας μας.
Οι εικόνες που μεταφέρθηκαν στα σπίτια μας από
τις οθόνες της τηλεόρασης παρέπεμπαν σε εικόνες
πολεμικής επίθεσης μάλλον εναντίον της χώρας
μας, παρά σε προσπάθεια αμάχων προσφύγων
να έλθουν προς μία χώρα της πολιτισμένης δύσης
στην προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους. Οι δε εισβολείς, οι περισσότεροι προέρχονταν από χώρες άσχετες με την περιοχή της Ασίας
και της Αφρικής. Η αντίδραση αυτή της χώρας μας
στην απόπειρα παραβίασης των συνόρων της και
εισβολής στο εθνικό της έδαφος, σε συνδυασμό
με την απόφαση για δημιουργία κλειστών δομών
φύλαξης των παρανόμως εισελθόντων στο έδαφος της χώρας μας, την ταχεία αντιμετώπιση των
αιτημάτων χορήγησης ασύλου και της απόφαση
επαναπροώθησης στη χώρα τους των μη δικαιούμενων ασύλου θέτουν ένα πλαίσιο αντιμετώπισης
του μεταναστευτικού προβλήματος στη χώρα μας,
που, σίγουρα, θα ανακουφίσει τις πιεζόμενες τοπικές κοινωνίες.
Η δεύτερη πολύ σοβαρή δοκιμασία που περνάει
η χώρα μας τις ημέρες αυτές, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, έχει να κάνει με την πανδημία
της πανδημίας της ασθένειας COVID-19, που επελαύνει σε ολόκληρο τον κόσμο και μας κάνει να
ζούμε καταστάσεις που μόνο σε βιβλία και ταινίες
(επιστημονικής φαντασίας τα χαρακτηρίζαμε μέχρι
σήμερα) είχαμε δει με έρημες πόλεις και απόκοσμες εικόνες ανθρώπων στα κρεβάτια του πόνου.
Ασφαλώς, κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί μέχρι πολύ λίγους μήνες πριν ότι ολόκληρη
η οικονομική δραστηριότητα, όχι μόνο στη χώρα
μας, αλλά στις περισσότερες χώρες της γης, θα είχε
σταματήσει σχεδόν εντελώς και ότι εμείς θα παρακολουθούσαμε από τα σπίτια μας τι συμβαίνει
γύρω μας και θα μετρούσαμε με αγωνία θύματα
και νεκρούς συνανθρώπους μας σε ολόκληρο
τον κόσμο. Δεν υπάρχει χρόνος στο σημείο αυτό
να ασχοληθούμε με τον τρόπο που προέκυψε η
ασθένεια και τις ευθύνες της Κίνας και του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην εξάπλωση και
διάδοσή της σε ολόκληρη την υφήλιο. Ευτυχώς
στη χώρα μας, η κυβέρνηση, και στην περίπτωση αυτή, επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και
αντέδρασε άμεσα. Τα μέτρα που έλαβε για την
προστασία του πληθυσμού και την προστασία
του εθνικού συστήματος υγείας (Ε.Σ.Υ.) από τον
κίνδυνο υπερφόρτωσης με περιστατικά και αδυναμίας αντιμετώπισής τους, αν και έχουν σοβαρές
παρενέργειες στον τομέα της οικονομίας, φαίνονται
να αποδίδουν καρπούς. Από την αρχή διαφάνηκε
η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να ελαττωθεί
ο ρυθμός επέκτασης της νόσου, με σκοπό και οι
πολίτες να μη νοσήσουν κατά το δυνατόν, αλλά
και, κυρίως, να αποφευχθεί η υπερφόρτωση και
κόπωση του συστήματος υγείας της χώρας μας,
που, κακά τα ψέματα, έχει πληγεί, κυρίως τα δέκα
χρόνια, από τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στη
χώρα μας. Μέχρι τη στιγμή που γράφουμε αυτό το
άρθρο φαίνεται ότι επιτυγχάνουν και οι δύο αυτοί
στόχοι. Το τίμημα όμως είναι μεγάλο. Η ύφεση, σε
διψήφια ποσοστά είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις των
οικονομολόγων, της οικονομίας της χώρας μας θα
είναι το μεγάλο κόστος που θα πληρώσουμε όλοι
μας. Και αυτή η ύφεση, που έρχεται μετά από τα
πολλά μνημόνια, δε θα μπούμε στον κόπο να μετρήσουμε αν αυτά ήταν 2, 3 ή 4, σε φάση ανάκαμψης της οικονομίας θα έχει μεγάλες συνέπειες για
όλους (απασχόληση, αύξηση ανεργίας, κλείσιμο
επιχειρήσεων, μείωση εσόδων για το κράτος κλπ.).
Όμως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, ενώ στο
επίπεδο της αντιμετώπισης της νόσου το κράτος
έδειξε να λειτουργεί σωστά, στο οικονομικό επίπεδο η ανταπόκριση των αρμόδιων δεν ήταν στο
ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε στις πολλαπλές παλινωδίες των κυβερνητικών
στελεχών, που κάθε ημέρα πρόσθεταν και διέγραφαν επαγγελματικούς κλάδους από τις κατηγορίες
των πληττόμενων από την κρίση. Αλήθεια, πόσο
δύσκολο είναι να αντιληφθεί κανείς ότι, στην κρίσιμη σημερινή κατάσταση, ακόμη και επιχειρήσεις
των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί, όπως
π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων ή συνεργεία αυτοκινήτων, απλά υπολειτουργούν και δουλεύουν
κάθε μέρα με ζημία; Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό
δεν λειτούργησε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Απέφυγε να στηρίξει τους εργαζόμενους που ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους, καταβάλλοντας
το ισότιμο του μισθού τους και τους ελεύθερους
επαγγελματίες και επιστήμονες που αδυνατούν να
εργαστούν, καταβάλλοντάς τους ένα επίδομα ικανό για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Έκανε, μάλιστα. διάκριση των επιχειρήσεων
σε αυτές που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους
και σε αυτές που απασχολούν περισσότερους από
5 εργαζόμενους για τη χορήγηση του επιδόματος
των 800,00 Ευρώ, μην καταβάλλοντάς το στη
δεύτερη κατηγορία. Για να μην αναφερθούμε στο
θέμα της Δ.Ε.Η. και της συνέχισης διακοπών του
ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά μέσα στην περίοδο της πανδημίας… Νομίζουμε στο θέμα αυτό
έχει μεγάλη απόσταση να διανύσει για να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων…
Σαν επίλογο, εμείς, σας ευχόμαστε η Ανάσταση
του Θεανθρώπου να φωτίσει τις ψυχές σας και να
σας δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε μαζί
όλα όσα θα ακολουθήσουν. Χριστός Ανέστη και
χρόνια σας πολλά.
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ρόσφατα στο διαδίκτυο διαβάσαμε ότι
οι TIMES αναφερόμενοι στην σημερινή
πραγματικότητα που βιώνουμε, εξέφρασαν
την άποψη ότι «Οι Έλληνες βγάζουν μια
σπάνια και νηφάλια εικόνα κόντρα στην
απείθαρχη φύση τους». Συμφωνώντας
αφενός απόλυτα με το πώς αποτυπώνεται
αυτή η εικόνα των συμπολιτών μας και ενισχύοντας και εμείς την θέση «ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ» για το κοινό καλό, δεν μπορούμε
όμως αφετέρου να εθελοτυφλούμε για τα
υπόλοιπα που συμβαίνουν και αφορούν
όλους μας.

θεμελιώδες Ευρωπαϊκό δικαίωμα του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε κάθε
περίπτωση ως αξίωση κάθε διοικούμενου
σε ένα κράτος δικαίου. Γιατί όπως πιστεύουμε η χρηστή διοίκηση προκύπτει και μετουσιώνει τη διαρκή αξίωση των διοικούμενων
για μια ορθή άσκηση της κρατικής εξουσίας
και ειδικότερα της διοικητικής δραστηριότητας που να ανταποκρίνεται κατ’ αρχάς στην
εκπλήρωση της ουσιαστικής δικαιοσύνης,
με σκοπό την επίλυση των ανακυπτόντων
προβλημάτων.

Ζούμε σε ένα δήμο που στην επικράτειά του
υπάρχουν: Αεροδρόμιο – καζίνο – κέντρα
διασκέδασης κ.α. – πολυτελή ξενοδοχεία
– εργοστάσια – νοσοκομεία - πολυκαταστήματα και ταυτόχρονα εκτός από όλες τις
προηγούμενες ανώνυμες εταιρίες, υπάρχουν και οι άλλες, αυτές του καθημερινού
μόχθου και της βιοπάλης. Το ερώτημα που
τίθεται σε όλους μας είναι ένα. Πρόκειται για
έναν από τους πλουσιότερους δήμους της
χώρας ή όχι; Και εάν είναι, ακούσατε για κανένα πρόγραμμά του σχετικά με την οικονομική προσφορά στους δημότες του;

Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι βρήκαμε ευκαιρία να στηλιτεύσουμε την απραξία του
δήμου που δεν φαίνεται να παίρνει κάποιο
ουσιαστικό οικονομικό μέτρο για τους δημότες του ή να αρκεστούν σε υπεκφυγές του
τύπου, δεν είναι αρμοδιότητα μας ή δεν μας
επιτρέπεται εκ του νόμου. Δικαίωμα τους
να πιστεύουν ότι θέλουν χωρίς όμως να ξεχνούν π.χ. ότι αρμόδιο για αύξηση ή μείωση δημοτικών τελών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς αντίθετα θα αγωνιζόμαστε με
τον τρόπο που μας επιβάλλει η θέση μας
προσπαθώντας να ξυπνήσουμε ευαίσθητες
συνειδήσεις για το καλό όλων μας.

Υπάρχουν ή όχι επαγγελματίες που στενάζουν οικονομικά με τους επιβαλλόμενους
περιορισμούς για τους οποίους η κεντρική
διοίκηση έχει αφήσει εκτός των μέτρων που
έχει λάβει; Υπάρχουν ή όχι συνάνθρωποι
της διπλανής μας πόρτας που δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα, παρόλο που την έχουν
ανάγκη, γιατί δεν έχουν μάθει να ποδοπατούν την αξιοπρέπειά τους;

Τέλος σας γνωστοποιούμε αποφάσεις όπως
αυτές εκφράζονται από τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη
Παπαστεργίου, που έστειλε το δικό του
μήνυμα στήριξης όλων των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τα αναγκαία
μέτρα για τη μείωση της εξάπλωσης των
κρουσμάτων του κορονοϊού.

Ανακοινώθηκε, είδατε, ακούσατε, σας κτύπησε κανένας την πόρτα από τον δήμο, έστω
για καλημέρα, γιατί εμείς δεν αντιληφθήκαμε κάποιο τέτοιο γεγονός που να δείχνει την
κοινωνική ευαισθησία των δημοτικών αρχόντων. Πέντε άσχετα θέματα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Απριλίου
και σιγή ιχθύος για θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Εάν αυτό αποτελεί για τους περισσότερους μια απλή καθημερινότητα, μια πάγια
τακτική της υπάρχουσας δημοτικής αρχής,
τότε θα πρέπει εμείς να σας υπενθυμίσουμε
τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο εκτεθήκαμε δημόσια στις προηγούμενες δημοτικές
εκλογές.
Και δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο μια χρηστή δημόσια διοίκηση, όπως ισχύει και με τους
τρόπους που εφαρμόζεται, ως γενική αρχή
του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, ως

Ο κ. Παπαστεργίου και η ΚΕΔΕ με την παρέμβασή τους, εισακούστηκαν από την κυβέρνηση και μέσω Πράξης Νομοθετικού
Περιεχόμενου πέτυχαν τα ακόλουθα μέτρα:
• Αναβάλλεται η είσπραξη τελών τραπεζοκαθισμάτων από τους δήμους όσο διαρκεί
η κρίση
• Σταματά η είσπραξη τελών για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό
• Αναστέλλεται η είσπραξη ενοικίων για
όσα καταστήματα έχουν κλείσει.
«Η Αυτοδιοίκηση βάζει πλάτη στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν την επόμενη ημέρα, μετά την κρίση.
Μένουμε σπίτι αλλά μένουμε και πάντα δίπλα στον πολίτη» τονίζει ο κ. Παπαστεργίου
στο μήνυμά του.
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Τα νέα των παρατάξεων

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ

Ολοκληρωμένο
πλαίσιο μέτρων
για τη στήριξη
της λαϊκής οικογένειας
Σ

ε μια δύσκολη περίοδο για τον λαό
μας, λόγω της απειλής της δημόσιας
υγείας και των συνεπειών που έχουν φέρει τα μέτρα της κυβέρνησης για την πρόληψη της διάδοσης του Κορωναϊού, την
κρίση δεν πρέπει να την πληρώσει για μια
ακόμη φορά ο λαός. Πέρα από μια σειρά
μέτρα που απαιτούμε από την κυβέρνηση
για την προστασία της δημόσιας υγείας,
αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμενων και των μικρών επιχειρήσεων τονίζουμε την ανάγκη και ο δήμος να
πάρει μια σειρά τέτοια μέτρα.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα αιτούμαστε:
• Απαλλαγή από τα τροφεία στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του δήμου
για όλο το διάστημα που θα παραμείνουν
κλειστοί.
• Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου για όλο το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα.
• Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για
το επόμενο εξάμηνο, καθώς και από την
καταβολή μισθωμάτων για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και σήμερα
έχουν κλείσει την επιχείρησή τους (κυλικεία, δημοτικά αναψυκτήρια κ.λπ.).
• Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και
φόρους (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδημούντων
0,5%, φόρος ηλεκτροδοτούμενων) για τα
καταστήματα και επιχειρήσεις για το διάστημα που παραμένουν κλειστά.
• Άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το Δήμο, επαγγελματιών και λαϊκών νοικοκυριών, όπως
κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις
τραπεζικών λογαριασμών. Να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διαδικασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αν υπάρχουν
σπίτια με διακοπή υδροδότησης λόγω
χρεών, να γίνει άμεσα επανασύνδεση.

• Εξασφάλιση των αποδοχών των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δομές του δήμου, (ΝΠΔΔ και
ΔΕΠΠΑΘ) που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Εξασφάλιση αδειών ειδικού
σκοπού ή αδειών λόγω ένταξης στις ευπαθείς ομάδες και για τους εργαζόμενους
με ελαστική σχέση εργασίας που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες.
• Εξασφάλιση μέσων προστασίας για τους
εργαζόμενους του δήμου.
• Διενέργεια απολυμάνσεων σε δημοτικά
κτίρια, στο αμαξοστάσιο, σε απορριμματοφόρα, σε κάδους, καθώς σε κοινόχρηστους πολυσύχναστους χώρους.
• Να στελεχωθεί και με νέες προσλήψεις
επαρκώς η υπηρεσία “Βοήθεια στο Σπίτι”
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υγειονομικές και άλλες καθημερινές ανάγκες
ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους.
• Διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης του δήμου με
τις δομές ΠΦΥ που υπάρχουν στο δήμο
(Κέντρο Υγείας και Τοπικά Ιατρεία), προκειμένου να εξασφαλίζεται εκτός των άλλων, η συνταγογράφηση αναγκαίων φαρμάκων, ιδιαίτερα για ανήμπορους κατοίκους που δεν έχουν οικογενειακό γιατρό.
• Κεντρική παρέμβαση του δήμου για την
άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Θέρμης, που σε αυτές τις συνθήκες, αντί
να ενισχύεται, αποδυναμώνεται με απόσπαση μέρους του προσωπικού σε νοσοκομείο.
• Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει
να διεκδικήσει ο δήμος έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Την κρίση δεν πρέπει να την πληρώσει
για μια ακόμη φορά ο λαός!
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Απαιτούμε
από τις περιφέρειες
και τους δήμους
• Να συνεδριάσουν άμεσα τα συμβούλια με προτεραιότητα και μοναδικό θέμα
: «Μέτρα για την προφύλαξη από τον
κορονοϊό», αξιοποιώντας και τις δυνατότητες του διαδικτύου για τηλεδιασκέψεις
και όχι δια περιφοράς. Να μη μετατρέπεται-ερμηνεύεται το «κεκλεισμένων των
θυρών» της σχετικής ΠΝΠ 11.3.2020 ως
μυστικές συνεδριάσεις, μη τήρηση πρακτικών, αντίθετα να γίνεται δημόσια αναμετάδοση με τα ηλεκτρονικά μέσα από τα
ιστολόγια των περιφερειών και δήμων.
Να σταματήσουν οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να παίρνονται αποφάσεις δια
περιφοράς και μάλιστα να θέτουν θέματα
που θίγουν τους κατοίκους και ευνοούν
τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
• Οι Περιφέρειες να διαθέσουν κονδύλια
για την προμήθεια-εισαγωγή των απαραίτητων μέσων προστασίας για την διανομή
τους δωρεάν σε όλους τους κατοίκους. Για
την προμήθεια με τον απαραίτητο εξοπλισμό όλων των μονάδων υγείας (Κέντρα
Υγείας και Νοσοκομεία) σε κάθε περιοχή
της αρμοδιότητάς τους και την προμήθεια
με διαγνωστικά τεστ όλων των εργαστηρίων σε κάθε δημόσια δομή υγείας για τις
απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.
• Επειγόντως για τους εργαζόμενους της
καθαριότητας άμεσα παροχή όλων των
αναγκαίων μέσων προστασίας και μείωση
ωραρίου, τακτικές πληρωμένες άδειες ανθυγιεινής εργασίας. Μονιμοποίηση τους
και προσλήψεις για κάλυψη όλων των
πάγιων αναγκών.
• Να απαιτήσουν τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας με προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και να συμβάλλουν στον
πλήρη εξοπλισμό των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Να μπει τέρμα στην
απαράδεκτη και επικίνδυνη ενέργεια της
κυβέρνησης να κλείσει τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, παίρνοντας το
προσωπικό στα νοσοκομεία για την κάλυψη των τραγικών κενών που έπρεπε να
έχουν καλυφθεί με μόνιμες προσλήψεις.
• Να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους εργαζόμενους στις υπηρεσίες τους
και να προχωρήσουν σε προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα
και στις υπηρεσίες πρόνοιας για να καλυφτούν όλες τις ανάγκες. Καμιά απόλυση
εργαζόμενων στην καθαριότητα σχολεί-

ων και παιδικών σταθμών.
• Άμεση παροχή όλων των απαραίτητων
μέτρων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους που εξακολουθούν και εργάζονται σε Δήμους και Περιφέρειες.
• Απολύμανση και καθαρισμός σε τακτά
χρονικά διαστήματα όλων των εν λειτουργία δημοτικών κτηρίων καθώς και
των κοινόχρηστων χώρων.
• Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων
και η Βοήθεια στο Σπίτι, να ενισχυθούν
με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να μπορούν να αναλάβουν
αποτελεσματικά την αρωγή των πολιτών
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και
των μοναχικών ηλικιωμένων που δεν
μπορούν να εκτελέσουν βασικές ανάγκες
για την σίτιση, την προμήθεια τροφίμων
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Σε μελλοντική ανακάλυψη εμβολίου,
οι δήμοι να είναι αρμόδιοι για την ομαλή
και φθηνή διακίνησή τους στις ευπαθείς
ομάδες.
• Άμεση αναστολή πληρωμών για οφειλές προς τους δήμους. Κατάργηση των
δημοτικών τελών για τους άνεργους,
άπορους και όσους είχαν μείωση μισθού.
Δραστική μείωση των δημοτικών τελών
ΤΩΡΑ, για όλους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους. Επιστροφή τροφείων που έχουν καταβληθεί
στους παιδικούς σταθμούς.
• Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να προβούν
σε ελέγχους για παραβιάσεις κανόνων και
συνθηκών εργασίας επιχειρήσεων στις
περιοχές τους.
• Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να εντοπίσουν, επιτάξουν όπου χρειάζεται και να
ανοίξουν κατάλληλους χώρους για τη
στέγαση σε υγιεινές συνθήκες των άστεγων και όλων των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στις περιοχές
τους. Επέκταση των προγραμμάτων στέγασης για όλους.
Αγώνας, αλληλεγγύη, συλλογικότητα,
κανένας μόνος του στη ναέ κρίση, επαρκές, σύγχρονο δημόσιο, δωρεάν σύστημα
υγείας για όλους, ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων τώρα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα του δήμου Θέρμης
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ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
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
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

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

> ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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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Σε εξέλιξη οι εργασίες στην πλατεία
Παραμάνα της Θέρμης
Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής
της πλατείας Παραμάνα στη Θέρμη οι οποίες ξεκίνησαν στις 14 Ιανουαρίου. Παρά τις αντιξοότητες,
λόγω της πανδημίας, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά με στόχο να ολοκληρωθούν εγκαίρως ώστε
η κεντρική πλατεία της Θέρμης να παραδοθεί στους
δημότες το ταχύτερο δυνατόν. Προς το παρόν οι εργασίες εξελίσσονται στο εσωτερικό της πλατείας καθώς αναμένεται η σχετική έγκριση των περιοριστικών
μέτρων της κυκλοφορίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης προκειμένου να επεκταθούν οι εργασίες έως
και το οδόστρωμα.
Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, η διεύρυνση του δημόσιου χώρου
προς όφελος των πεζών καθώς και η ανεμπόδιστη
διέλευση των οχημάτων, κυρίως των αστικών λεωφορείων τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα λόγω της εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης πέριξ της πλατείας.
Μετά μία δεκαετία από την αποπεράτωση των έργων διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας του οικισμού της Θέρμης η διοίκηση του δήμου προχωρά
σε αυτές τις εκτεταμένες παρεμβάσεις οι οποίες, εκτός
από την αισθητική της, θα αναβαθμίσουν τη λειτουρ-

γικότητά της ενώ θα ενισχύσουν και την ασφάλεια
όσων κινούνται σε αυτήν. Ήδη, είχαν παρατηρηθεί
σημαντικές φθορές στα υλικά και τον εξοπλισμό των
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της πλατείας, κυρίως λόγω των σημαντικών
βανδαλισμών που υπέστη κατά τη δεκαετή χρήση
και δευτερευόντως εξαιτίας αστοχίας υλικών ή πλημμελούς συντήρησης. Η δημοπράτηση έγινε στις 27
Δεκεμβρίου 2018 και ο προϋπολογισμός του έργου
«Συντήρηση-Επισκευή πλατείας Παραμάνα», ήταν
στα 688.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ίδιους
πόρους του δήμου Θέρμης ενώ, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και από το Πράσινο Ταμείο.
Η κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρμης είναι η

καρδιά του οικισμού καθώς, εκτός των άλλων, συγκεντρώνει χρήσεις διοίκησης (δημαρχείο, αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ), εμπορικές, αναψυχής, την εκκλησία
κ.λπ., οι οποίες προσελκύουν οχήματα και πεζούς,
μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, που παίζουν
στους διαμορφωμένους χώρους, κυρίως του skate.
Ο νέος σχεδιασμός και η ανακαίνιση της πλατείας βασίστηκαν στην αρχή της βελτίωσης των μετακινήσεων
πεζών ως προς την οδική ασφάλεια και την αισθητική αναβάθμιση. Επίσης, βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων είναι η ελαχιστοποίηση της παράνομης
στάθμευσης πέριξ της πλατείας η οποία εγκυμονεί
κινδύνους για τους πεζούς και συγχρόνως δυσχεραίνει αφάνταστα την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Παρά την πανδημία οι εργασίες ανακατασκευής
της πλατείας Παραμάνα συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η πλατεία θα είναι περιφραγμένη
με ειδική μεταλλική περίφραξη προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

περιμετρικά της πλατείας (ηλεκτρολογικοί πίνακες,
κυκλώματα, φωτιστικά σώματα).
β. επισκευή ή αντικατάσταση των αντλιών ομβρίων
που βρίσκονται στην υπόγεια σήραγγα.
γ. αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας,
με στόχο την αναβάθμιση του φωτισμού κατά μήκος
κυρίως των φωτισμένων διαδρόμων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επίσης, θα εκτελεστούν επεμβάσεις για τη ρύθμιση
της παρά την οδό στάθμευσης και την αποτροπή της
παράνομης στάθμευσης σε συγκεκριμένα κρίσιμα
σημεία, επειδή παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατείας, λόγω της παράνομης στάθμευσης σε θέσεις που παρακωλύεται η
κυκλοφορία και οι ελιγμοί των οχημάτων και ιδιαίτερα των αστικών λεωφορείων και των φορτηγών.
Από κυκλοφοριακή άποψη, οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
α. ρύθμιση του καθεστώτος στάθμευσης στα οικοδομικά τετράγωνα στην πλευρά της πλατείας και
των καταστημάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
β. μετατόπιση της πιάτσας των ΤΑΧΙ στην απέναντι
πλευρά.
γ. καθορισμό θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και για δίκυκλα.
δ. διαμορφώσεις κόμβων με νησίδες και επεκτάσεις
πεζοδρομίων.
ε. μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στις θέ-

σεις των διαβάσεων πεζών, και
στ. μετατόπιση των ραμπών για άτομα με αναπηρία
στις νέες θέσεις προεξοχής των πεζοδρομίων.
Η κατασκευή των επεκτάσεων των πεζοδρομίων θα
συντελέσει:
- στην αποτροπή της συσσώρευσης σταθμευμένων
οχημάτων στις διασταυρώσεις και άρα στην αύξηση της ορατότητας και της οδικής ασφάλειας στους
κόμβους,
- στην αύξηση του χώρου κίνησης των πεζών, και
στην έκθεσή τους στο οδόστρωμα σε μικρότερο μήκος κίνησης και για λιγότερο χρόνο,
- στην αύξηση της χρήσης του υπόγειου σταθμού
αυτοκινήτων για μακροχρόνια στάθμευση, και
- στη γενική βελτίωση της εικόνας της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή της
πλατείας και των περιμετρικών πεζοδρομίων.
Ειδικότερα, οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν:
α. αποκατάσταση της αρχικής μορφής όλων των
επιστρώσεων και των λοιπών οικοδομικών κατασκευών στον χώρο της πλατείας (ξύλινες επενδύσεις, πλακίδια τεχνητού γρανίτη, μάρμαρα, δάπεδο
με χαλαζιακά αδρανή, επιφάνεια skate κ.λπ.).
β. επέκταση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις
και δημιουργία εσοχών για θέσεις στάθμευσης.
γ. διαμόρφωση των κόμβων στις συμβολές των
οδών Ελληνικής Αεροπορίας & Αγίου Γεωργίου με
την Πλατεία, καθώς και Αθ. Διάκου & Ν. Πλαστήρα.
δ. τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, καλαθιών
απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνουν:
α. συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού της πλατείας και των πεζοδρομίων

