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Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες η επιχείρηση της απομάκρυνσης των προσβεβλημένων δέντρων από το φλοιοφάγο έντομο, στα 
δασοκτήματα του δήμου Θέρμης. Η διοίκηση του δήμου, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα προχώρησε αμέσως 

σε λεπτομερή αποτύπωση της κατάστασης, με καταγραφή των περιοχών οι οποίες είχαν πληγεί. Ακολούθησε η εκπόνηση σχεδίου για 

την εξυγιαντική υλοτόμηση των άρρωστων δέντρων η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Ισενλί στον ορεινό όγκο του Τριαδίου και θα 

ακολουθήσουν ανάλογες υλοτομήσεις και στις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις του δήμου Θέρμης.

Δασοκτήματα Θέρμης: Υλοτομούνται τα άρρωστα δέντρα

Αγώνας για ταχεία
αποκατάσταση ζημιών

Στην αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες προ-
κλήθηκαν σε αρκετούς οικισμούς του δήμου 

Θέρμης από τη σφοδρή νεροποντή της 21ης Μαΐ-

ου έχει αποδυθεί η διοίκηση του δήμου. Από την 

πρώτη στιγμή, αναλήφθηκαν όλες οι αναγκαίες 

πρωτοβουλίες ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες 

συνέπειες της νεροποντής καθώς και να δρομολο-

γηθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ταχεία 

αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν 

σε δρόμους, χειμάρρους, κατοικίες κ.λπ. Έπειτα 

από αίτημα του δήμου Θέρμης, οι πληγείσες περι-

οχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας, γεγονός που θα διευκολύνει 

το έργο της αποκατάστασης των ζημιών. Πρόκειται 

για περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Μίκρας και 

Θέρμης καθώς και η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 

της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• ΣΕΛ. 10

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ηλεκτρονική ασπίδα 
προστασίας από πυρκαγιές

• ΣΕΛ. 7

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ
Συμπληρωματικό πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνουπιών

• ΣΕΛ. 32

1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρόγραμμα καλοκαιρινής
απασχόλησης για παιδιά

• ΣΕΛ. 17

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Μειώθηκαν οι ρύποι
λόγω κορωνοϊού

• ΣΕΛ. 11
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:

Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βοϊτσίδης 

Μόσχος, Παντελάτος Κώστας, Γιανακούλας Απόστολος, 

Φάσσας Χρήστος, Μαλλικάς Ευριπίδης και Μεταλούλης 

Αχιλλέας.

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Τι έγραψε ο τύποςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 4
2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 4

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Διαφορετικά φέτος τα «Θέρμης Δρώμενα»
Από τις 6 Ιουλίου έως 7 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγ-

ματοποιηθεί στο δήμο Θέρμης το φεστιβάλ «Θέρμης 

Δρώμενα 2020 «Μένουμε Ασφαλείς», το οποίο για μία 

ακόμη χρονιά διοργανώνει η Δημοτική Επιχείρηση Πολι-

τισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Θέρμης. Η ιδιαι-

τερότητα των φετινών εκδηλώσεων είναι ότι θα διοργα-

νωθούν υπό το αυστηρό πλαίσιο που θέτει η υγειονομική 

κρίση και οι διατάξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τις συναθροίσεις και τις ανοικτές εκ-

δηλώσεις.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τριάντα 

δύο (32) κινηματογραφικές προβολές από το Σινέ Θερμα-

ϊς, δύο (2) παιδικές παραστάσεις από το «Μελωμύθι», μία 

(1) παιδική παράσταση κουκλοθέατρου ομάδα Θρεπτικού 

Θεάτρου «Μαρμίτα» και δύο (2) μουσικές βραδιές με τον 

Παπαντωνίου Νικ. Πέτρο. 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν: δύο (2) παιδικές 

παραστάσεις από το μουσική ομάδα αφήγησης λαϊκών 

παραμυθιών «Μελωμύθι», οι οποίες θα πραγματοποιη-

θούν στις 19 Αυγούστου στο κινηματοθέατρο Βασιλικών 

«Άλσος Φώφης Πατίκα» και ώρα 19:30 και στις 31 Αυ-

γούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο) ώρα 

19:30. Μία (1) παιδική παράσταση κουκλοθέατρου ομά-

δα θρεπτικού θεάτρου «Μαρμίτα», η οποία θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 25 Αυγούστου στον ανοικτό χώρο του Σινέ 

Θερμαΐς και ώρα 20:30. 

Θα πραγματοποιηθούν, επίσης δύο (2) μουσικές βραδιές 

με τον Παπαντωνίου Νικ. Πέτρο, στη Θέρμη στις 27 Αυ-

γούστου και στον Τρίλοφο στις 2 Σεπτεμβρίου.

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι κινηματογραφικές προβολές στο Σινέ Θερμαΐς

Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών προβολών από 
το Σινέ Θερμαΐς είναι το ακόλουθο:

• 6-7 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, ταινία «Ραντεβού στο 

Belle Époque» στο Σινε Θερμαΐς.

• 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας «Ρα-

ντεβού στο Belle Époque» στο κινηματοθέατρο Βασιλικών 

«Άλσος Φώφης Πατίκα».

• 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας «Ρα-

ντεβού στο Belle Époque» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλό-

φου (Πέτρινο).

• 13-14 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«4 Μαύρα Κοστούμια » στο Σινε Θερμαΐς.

• 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

« 4 Μαύρα Κοστούμια » στο κινηματοθέατρο Βασιλικών 

«Άλσος Φώφης Πατίκα».

• 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«4 Μαύρα Κοστούμια» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου 

(Πέτρινο).

• 20-21 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Το Αριστούργημά μου» στο Σινε Θερμαΐς.

• 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Το Αριστούργημά μου» στο κινηματοθέατρο Βασιλικών 

«Άλσος Φώφης Πατίκα».

• 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Το Αριστούργημά μου» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου 

(Πέτρινο).

• 27-28 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Invisible» στο Σινε Θερμαΐς.

• 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Invisible» στο κινηματοθέατρο Βασιλικών «Άλσος Φώφης 

Πατίκα».

• 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Invisible» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο).

• 3-4 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινί-

ας «Πόθος» στο Σινε Θερμαΐς.

• 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Πόθος» στο κινηματοθέατρο Βασιλικών «Άλσος Φώφης 

Πατίκα».

• 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Πόθος» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο).

• 17-18 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της 

ταινίας «10.000 km» στο Σινέ Θερμαΐς, σε συνεργασία με 

την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στην 

Αθήνα.

• 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ται-

νίας «10.000 km» στο Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής, σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο 

Θερβάντες στην Αθήνα.

• 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«10.000 km» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο), 

σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστι-

τούτο Θερβάντες στην Αθήνα).

• 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ται-

νίας «Η Συνάντηση» στο Σινε Θερμαΐς, σε συνεργασία με 

την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

Αθηνών, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΙΑΛ 

της Λέρου στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο -Ιταλικής Πο-

λιτιστικής Συνεργασίας και του Tempo Forte Italia_Ελλάδα 

2020.)

• 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Η Συνάντηση» στο Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής, σε συ-

νεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφω-

τικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο ΑΙΑΛ της Λέρου στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο 

-Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας και του Tempo Forte 

Italia_Ελλάδα 2020).

• 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Η Συνάντηση» στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρι-

νο) (Σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλι-

κό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΙΑΛ της Λέρου στο πλαίσιο του Δι-

κτύου Ελληνο -Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας και του 

Tempo Forte Italia_Ελλάδα 2020.)

• 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ταινίας 

«Con Fuoco – A Strange Or-chestra» στο Κέντρο Πολιτι-

σμού Τριλόφου (Πέτρινο).

• 1 - 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ται-

νίας «Con Fuoco – A Strange Orchestra» στο Σινε Θερμαΐς.

• 3-4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 21:10, προβολή της ται-

νίας «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει» στο Σινε Θερμαΐς.

3
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Ευχαριστήριο
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

3D ασπίδες προστασίας
από τη δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης
Η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης ως ενεργό και ιδρυ-

τικό μέλος της πανελλήνιας εθελοντικής ομάδας 

Ηellas Covid-19 3D Printing Medicine Supplies, συ-

νέβαλε ως μέλος στην επίτευξη του στόχου της παρά-

δοσης 15.000 ασπίδων προστασίας (Face Shields) στο 

Υπουργείο Υγείας. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η 

προστασία των ανθρώπων του χώρου υγείας που μάχο-

νται από την αρχή της υγειονομικής κρίσης στην πρώτη 

γραμμή ενάντια στον κορονοϊό. Για να γίνει αυτό εφικτό 

αξιοποιήθηκε η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπω-

σης 3D Printer που διαθέτει η δημοτική βιβλιοθήκη 

Θέρμης.

Στο ίδιο πλαίσιο και στοχεύοντας να βοηθήσει στο ση-

μαντικό έργο που επιτελούν οι άνθρωποι του Κέντρου 

Υγείας Θέρμης, η πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ Αθηνά Παπαδάκη και ο 

προϊστάμενος της δημοτικής βιβλιοθήκης 

-πινακοθήκης Θέρμης Χρήστος Βαγιωνάς 

παρέδωσαν ασπίδες προστασίας προσώ-

που (Face shields και surgical straps) που 

δημιουργήθηκαν από το προσωπικό της 

δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης, μέσω της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

3D Printer, στη διευθύντρια του Κέντρου 

Υγείας Θέρμης, Ιωάννα Μούστου, και την 

εργαζόμενη στο Κ.Υ.Θ. και Δημοτική Σύμ-

βουλο του δήμου Θέρμης Ευγενία Αγο-

ραστούδη.

4

Η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης, ως ιδρυτικό μέλος του 
δικτύου ελληνικών βιβλιοθηκών, συμμετέχει ενεργά 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, που οργάνωσε και 

σχεδίασε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με θέμα: «Αλ-

λάΖω Σελίδα…από τη βιβλιοθήκη στο σπίτι». Πρόκειται για 

ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα νέο δημιουργικό 

εργαστήρι με τίτλο «Ταξίδι ξεκινώ… σε έναν τόπο μαγικό», το 

οποίο προωθήθηκε – παρουσιάστηκε όλο το υλικό στις 11 

Ιουνίου. Αναλυτικά, το εργαστήριο προσφέρει τροφή για σκέ-

ψη, δημιουργία ή διάβασμα:

- Τι ταξίδι να κάνουμε αυτή την εβδομάδα; Ποιο μέρος να επι-

σκεφτούμε; Κάποιον τόπο μακρινό ή μήπως… μαγικό; Τα πιο 

εύκολα και συχνά ταξίδια είναι αυτά του νου και της φαντασίας. 

Αυτά που δεν χρειάζεται να μπεις σε τρένο ή πλοίο, “να ετοι-

μάσεις βαλίτσα αλλά αρκεί να κλείσεις τα μάτια και να φαντα-

στείς… Σε αυτά τα ταξίδια, οδηγοί είναι τα παιδιά και όχημα η 

φαντασία τους!

Συνεχίζοντας στη θεματική ενότητα με επίκεντρο τα ταξίδια, στο 

δεύτερο εργαστήριο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 

ταξιδέψουν με την φαντασία, να δημιουργήσουν ονειρεμένους 

τόπους, μαγικούς φίλους και να γράψουν την δική τους ιστορία 

φαντασίας!

Επίσης, μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία την ιστορία σας και 

να τη στείλετε στην δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης (μέσω email) 

στη διεύθυνση bibliothermi@gmail.com.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά

(Από αριστερά) οι κ.κ.
Ι. Μούστου, Ε. Αγοραστούδη, 
Α. Παπαδάκη και Χ. ΒαγιωνάςΟ τρισδιάστατος εκτυπωτής 3D Printer

Στο σύστημα του δικτύου Σχολικών Βι-
βλιοθηκών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης που υλοποιείται για δεύτερη χρονιά 

στα σχολεία όλης της χώρας εντάχθηκαν 

το 3ο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης 

-Τριαδίου. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρ-

μόζεται για δεύτερη χρονιά, καθώς κατά το 

πρώτο έτος εφαρμογής του σε αυτό συμμε-

τείχε το Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων.

Για την επόμενη σχολική χρονιά στο πρό-

γραμμα, που θα υλοποιήσει το Αυτοτελές 

τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής 

του δήμου Θέρμης, εντάχθηκαν δύο νέα 

δημοτικά σχολεία το 3ο και το 5ο Θέρμης 

-Τριαδίου.

Στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών
τα δημοτικά σχολεία του Τριαδίου

Προς Κοινωφελή επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
Κυρία Αθηνά Παπαδάκη,
πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Αγαπητή κυρία Παπαδάκη,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά 
σας σε τρόφιμα (φασόλια και χαλβά), για τα παιδιά που 
ζουν και μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρί-
ου. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην ομαλή λειτουρ-
γία του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Είναι εξαιρε-
τικής σημασίας για εμάς να έχουμε ανθρώπους σαν εσάς 
κοντά μας που βοηθούν και στηρίζουν το σκοπό μας. 
Παρακαλούμε δεχθείτε τις ευχαριστίες όλων μας και την 
αγάπη των παιδιών μας. Ελπίζουμε να έχουμε πάντα την 
πολύτιμη φιλία και υποστήριξη στο έργο μας.
Με εκτίμηση, για το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου
Αγαθόνικος Δρεπανίδης, Διευθυντής
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ΓΙΑ ΝΑ «ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»

Με τηλεδιασκέψεις μαθήματα σε Δημοτικό Ωδείο,
Σχολή Χορού και πολιτιστικά τμήματα
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Εξ αποστάσεως διδασκαλία με τους μα-
θητές του δημοτικού ωδείου, τη σχολή 

χορού και τους εγγεγραμμένους σε πολιτι-

στικά προγράμματα, συνεχίζει να πραγμα-

τοποιεί η ΔΕΠΠΑΘ, του δήμου Θέρμης στο 

πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της 

δημόσιας υγείας  από τον Covid-19. 

Τα ατομικά μαθήματα ενόργανης μουσικής 

στο δημοτικό ωδείο (πιάνο, βιολί, κιθάρα, 

βιόλα, βιολοντσέλο κ.α) αλλά και τα ομα-

δικά όπως η θεωρία πραγματοποιούνται 

καθημερινά με σύγχρονη ή ασύγχρονη 

τηλε- εκπαίδευση. Με διαδικτυακό τρόπο, 

συνεχίζονται, επίσης, τα μαθήματα στα τμή-

ματα των διευθύνσεων εικαστικών, θεά-

τρου, και χορού. Για την παραπάνω δράση 

και έπειτα από απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου δεν υπάρχει υποχρέωση κα-

ταβολής διδάκτρων ή συνδρομών.

Όπως δηλώνει η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 

Αθηνά Παπαδάκη «είναι συγκινητική η 

ανταπόκριση μικρών και μεγάλων στα δι-

αδικτυακά μαθήματα που πραγματοποιούν 

με μεγάλη επιτυχία οι καθηγητές και οι ερ-

γαζόμενοι στη ΔΕΠΠΑΘ. Όλοι μας έχουμε 

την ανάγκη να διατηρήσουμε την επαφή με 

τις συνηθισμένες δραστηριότητες μας, έστω 

και με έναν εναλλακτικό τρόπο. Η ΔΕΠ-

ΠΑΘ του δήμου Θέρμης δίνει τη δυνατό-

τητα αυτή και παράλληλα την ευκαιρία για 

δημιουργικές διεξόδους όσων ακόμα μέ-

νουν στο σπίτι. Για να μείνουμε ασφαλείς».

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι και οι καθη-

γητές των διευθύνσεων του δημοτικού 

ωδείου, χορού, θεάτρου, εικαστικών και 

πολιτιστικών δράσεων σε συνεργασία με 

τη δημοτική βιβλιοθήκη εξακολουθούν να 

στηρίζουν εξ αποστάσεως τους μικρούς και 

μεγάλους φίλους που μένουν σπίτι. Ανε-

βάζουν καθημερινά στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του δήμου Θέρμης και του Πο-

λιτιστικού Κέντρου Θέρμης μικρά και με-

γάλα αποσπάσματα από την καλλιτεχνική 

τους δημιουργία, που ψυχαγωγούν αλλά 

και εκπαιδεύουν. 

Η δημοτική βιβλιοθήκη υλοποιεί, ως μέλος 

του δικτύου των Βιβλιοθηκών της Εθνικής 

βιβλιοθήκης το πρόγραμμα «Αλλάζω σε-

λίδα», που στόχο έχει την εξ αποστάσεως 

ενασχόληση των πολιτών με δημιουργικές 

δράσεις, με κύριο άξονα το βιβλίο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ολοκληρώθηκε η χρονιά για τη Σχολή Χορού
Μια ακόμη σχολική χρονιά για τους 

μαθητές και καθηγητές της Σχολής 

χορού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολι-

τισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

έφτασε στο τέλος της. Μέσα από τις δυ-

σκολίες και τις ιδιομορφίες που είχε αυτή 

η χρονιά μαθητές και καθηγητές ήρθαν 

πιο κοντά, έστω και διαδικτυακά μέσω της 

ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. 

«Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας η 

διεύθυνση χορού οργανώθηκε άμεσα για 

να εξυπηρετήσει τις έκτακτες ανάγκες που 

προκάλεσε η αναστολή λειτουργίας των 

τμημάτων χορού, εξ αιτίας του κορονοϊού. 

Η διαδικασία εκμάθησης και απασχόλησης 

μέσω διαδικτύου στα τμήματα χορού υλο-

ποιήθηκε συνδυαστικά τόσο με σύγχρονες, 

όσο και με ασύγχρονες μεθόδους διδα-

σκαλίας. Στόχος αυτής της προσπάθειας 

ήταν να καταφέρουμε να διατηρήσουμε 

την επαφή των σπουδαστών μας 

με την εκπαιδευτική διαδικασία 

και τον χορό, αλλά και να αξιοποιήσουμε 

παράλληλα τη δυνατότητα για περαιτέρω 

καλλιέργεια, εξέλιξη και εμβάθυνση των 

γνώσεων και της τεχνικής κατάρτισης τόσο 

των μαθητών όσο και των δασκάλων χο-

ρού μέσω του διαδικτύου. Οι περισσότεροι 

γονείς αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια 

και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για 

την διαδικτυακή διδασκαλία. Ειδικότερα 

568 σπουδαστές της Σχολής Χορού και 

των Τμημάτων Χορού συμμετείχαν στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αποκόμι-

σαν όλα τα οφέλη που τους προσέφερε 

η σύγχρονη και η ασύγχρονη εκπαίδευση 

μέσω διαδικτύου. Κρατάμε αποστάσεις συ-

νεχίζουμε να στηρίζουμε τον πολιτισμό» 

επισήμανε η υπεύθυνη καθηγήτριά σχολής 

χορού Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Σοφία Τσαμασλίδου. 

Οι μαθήτριες της σχολής χορού 
φωτογραφήθηκαν στην παραλία 
της Θεσσαλονίκης
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ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα επαναλειτούργη-
σαν όλα τα σχολεία του δήμου Θέρμης, μετά την 

άρση των περιοριστικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι μαθητές επέ-

στρεψαν ομαλά στα θρανία τους, στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ κανονικά επανα-

λειτούργησαν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

αλλά και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω». Είχε 

προηγηθεί εντατική προετοιμασία τόσο από τους εκπαι-

δευτικούς και τη σχολική κοινότητα, όσο και από τη δη-

μοτική αρχή. 

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης και Νέας Γενιάς, Στέλιος Αποστόλου «πριν από 

την επανέναρξη των σχολείων πραγματοποιήθηκαν τρεις 

συσκέψεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και τη δη-

μοτική αρχή προκειμένου να γίνει η επάνοδος των μα-

θητών όσο το δυνατόν ασφαλέστερη. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο δήμος Θέρμης πραγματοποίησε έγκαιρα απολυμάν-

σεις και ενδελεχή καθαριότητα από ειδικά συνεργεία σε 

όλα τα σχολεία και φρόντισε να ενισχύσει την καθαριό-

τητα των σχολείων με επιπλέον προσωπικό». Μάλιστα 

οι απολυμάνσεις επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία 

βάση έως το κλείσιμο των σχολείων. 

Παράλληλα, με ευθύνη του δήμου, σε όλα τα σχολεία 

υπήρχαν είδη για καθαριότητα, ατομική υγιεινή, ειδι-

κά θερμόμετρα μετώπου, γάντια και μάσκες καθώς και 

αντισηπτικά. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε και με το 

θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Μάλιστα, είχε προ-

ηγηθεί επικοινωνία του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου 

Παπαδόπουλου με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-

δονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για την ασφαλή μεταφορά 

των παιδιών στα σχολεία. 

Πριν από το άνοιγμα των σχολείων κάθε 

εκπαιδευτικής βαθμίδας γινόταν σύσκεψη 

με τη συμμετοχή του δημάρχου Θόδω-

ρου Παπαδόπουλου, του αντιδημάρχου 

κ. Αποστόλου, μελών της σχολικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι πραγμα-

τοποιήθηκαν ξεχωριστές συσκέψεις για το 

άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων τα 

οποία επαναλειτούργησαν πρώτα, για τα 

δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, κα-

θώς και για τους παιδικούς και βρεφονη-

πιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. 

Στις συσκέψεις αυτές ο δήμαρχος Θέρμης 

είπε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό που 

επαναλειτουργούν τα σχολεία. Σημείωσε 

ότι παρά τις σημαντικές απώλειες σε έσο-

δα από τα ταμεία του δήμου ως αποτέ-

λεσμα της κρίσης του κορωνοϊού, η δη-

μοτική αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια να βοηθήσει στην ομαλή και 

ασφαλή λειτουργία των σχολείων έως 

την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ανα-

κοινώσεις του υπουργείου Παιδείας τα 

γυμνάσια και τα λύκεια θα λειτουργή-

σουν ως τις 12 Ιουνίου, τα δημοτικά και 

νηπιαγωγεία έως τις 26 του μήνα, ενώ 

έως 31 Ιουλίου θα λειτουργήσουν οι παι-

δικοί σταθμοί.

Στιγμιότυπα από τη μία από τις τρεις συσκέψεις οι οποίες έγιναν
για την προετοιμασία επανέναρξης των σχολείων του δήμου Θέρμης.

Ομαλή η επιστροφή στα θρανία

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου επαναλειτούργησε το 
ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω». Η δομή λειτουργεί σε 

δύο βάρδιες με όλα τα μέτρα ασφαλείας και προσωπι-

κής υγιεινής που προτείνει ο ΕΟΔΥ, ενώ από την πρώτη 

Ιουνίου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και τα ΚΔΑΠ Θέρ-

μης, Βασιλικών και Τριλόφου, σύμφωνα με την από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου των «Κέντρων Κοι-

νωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Θέρμης». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΑμεΑ, 

αλλά και όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και προ-

σωπικής υγιεινής που προτείνει ο ΕΟΔΥ, τόσο για τους 

κλειστούς χώρους όσο και για την μετακίνηση των ωφε-

λούμενων, οι υπεύθυνοι του ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω» 

ήρθαν σε επικοινωνία με όλες τις οικογένειες των ωφε-

λούμενων παιδιών για να εκδηλώσουν την επιθυμία 

συμμετοχής. 

Για να δεχθεί πάλι τα παιδιά, η δομή εφοδιάστηκε με 

επαρκή ποσότητα αντισηπτικών και μέσων ατομικής 

προστασίας όπως μάσκες, γάντια, ο χώρος απολυμαί-

νεται και καθαρίζεται επιμελώς πριν να δεχθεί τα ωφε-

λούμενα άτομα, ενώ τηρούνται οι όροι εκπαίδευσης και 

καθοδήγησης των ωφελούμενων για την τήρηση των 

υγειονομικών μέτρων, των κανόνων ατομικής υγιεινής 

και τήρησης των αποστάσεων. 

Ανάλογη προετοιμασία έγινε από τους συντονιστές των 

τριών ΚΔΑΠ ενώ η προσέλευση και παραμονή των παι-

διών στις δομές οργανώνεται με ασφάλεια, εφαρμόζο-

ντας σχολαστικά όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής 

που επιβάλλουν οι οδηγίες των αρμοδίων οργάνων. 

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Το ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω» ξεκίνησε εκ νέου τη λειτουργία του 
στις 25 Μαΐου.
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Ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες, με την έναρξη της αντι-
πυρικής περιόδου 2020 η επιχειρησιακή λειτουργία 

του συστήματος Ofire+ το οποίο συμβάλλει στην έγκαιρη 

προειδοποίηση για πυρκαγιές υπαίθρου. Πρόκειται για τη 

συνέχεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος Ofire+ 

και της συνοδευτικής εφαρμογής κινητού που παρουσιά-

στηκε το καλοκαίρι του 2019, στο πλαίσιο της σύμπραξης 

μεταξύ του δήμου Θέρμης και της εταιρείας Όμικρον Α.Ε..

Πρόκειται για ένα σύστημα υποστήριξης στη λήψη απόφα-

σης για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-

απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων οι οποίες σχετίζονται 

με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου εντός του δήμου 

Θέρμης με σκοπό την προστασία των δημοτών, των επι-

σκεπτών, του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των 

υποδομών του δήμου.

Το σύστημα το λειτουργεί ως διαχειριστής η αρμόδια υπη-

ρεσία Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης με διττό 

σκοπό: αφενός ως εργαλείο ενημέρωσης-πληροφόρησης 

του κοινού για σχετικά ζητήματα με πυρκαγιές ή και για 

άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα και αφετέρου ως εργα-

λείο υποστήριξης στο σχεδιασμό προληπτικών εργασιών 

σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του δήμου ή 

και εκπαιδευτικών ασκήσεων εντός του καλοκαιριού σε 

συνεργασία με τους εθελοντές πολιτικής προστασίας του 

δήμου.

Οι δημότες, κάτοικοι, επισκέπτες ή όσοι ενδιαφέρονται για 

τον τόπο τους και επιθυμούν να ενημερώνονται καθημε-

ρινά για το επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός 

των ορίων του δήμου καθώς και να λαμβάνουν μηνύμα-

τα - ενημερώσεις στο κινητό τους από το αρμόδιο τμήμα 

για τις μέρες υψηλής επικινδυνότητας, μπορούν να κατε-

βάσουν ελεύθερα την εφαρμογή κινητού Ofire+ Public 

Thermis από τη σελίδα της εφαρμογής στο Play Store. 

Στην ίδια σελίδα βρίσκονται και λεπτομέρειες για τη λει-

τουργία και τη χρησιμότητα της εφαρμογής. 

Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας του Δήμου που επιθυ-

μούν να συμμετέχουν στο σύστημα Ofire+ και στις δρά-

σεις οι οποίες θα γίνουν εντός της φετινής αντιπυρικής πε-

ριόδου μπορούν να κατεβάσουν ελεύθερα την εφαρμογή 

κινητού Οfire+ Dimos Thermis από τη σελίδα της εφαρ-

μογής στο Play Store. Στην ίδια σελίδα βρίσκονται και λε-

πτομέρειες για τη λειτουργία και τη χρησιμότητα της εφαρ-

μογής. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτούνται δια-

πιστευτήρια (κωδικοί) τα οποία μπορούν να λάβουν στο 

mail τους εφόσον συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμ-

μετοχής η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο https://forms.

gle/xquY71J633K6j4et7. 
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Με δαπάνες του δήμου Θέρμης θα καλυφθεί
η μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών
Με δαπάνες του δήμου Θέρμης πρόκειται να καλυ-

φθούν οι επιπλέον αμοιβές οι οποίες θα πρέπει να 

καταβληθούν στις σχολικές καθαρίστριες καθώς από την 

1η Ιουνίου και για όσο διάστημα θα λειτουργούν όλα τα 

σχολεία, αυξάνεται, σχεδόν στο διπλάσιο, ο χρόνος απα-

σχόλησής τους. Κατόπιν εντολής του δημάρχου Θέρμης 

Θόδωρου Παπαδόπουλου, η Αντιδημαρχία Παιδείας – Διά 

Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς πρόκειται να 

αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τις δύο σχολικές επιτρο-

πές του δήμου οι οποίες καταβάλλουν τις αμοιβές προς τις 

καθαρίστριες, έως του ποσού το οποίο θα απαιτηθεί προ-

κειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην κρατική 

χρηματοδότηση. 

Με βάση το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων προ 

κορωνοϊού, οι σχολικές καθαρίστριες προέβαιναν στον 

καθαρισμό των σχολείων μετά το πέρας του ωρολογίου 

προγράμματος. Πλέον, κατόπιν των σχετικών οδηγιών του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αποτροπή 

διάδοσης της covid-19 η καθαριότητα των σχολείων θα γί-

νεται από την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει σχεδόν το διπλασιασμό των ωρών απα-

σχόλησης των σχολικών καθαριστριών. 

Ο δήμος Θέρμης απασχολεί περίπου 80 σχολικές καθα-

ρίστριες εκ των οποίων περί τις 50 απασχολούνται στην 

Α’βαθμια εκπαίδευση και οι υπόλοιπες στη Β’βαθμια. Τα 

δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν για 

το διάστημα από 1η έως 26 Ιουνίου, ενώ τα γυμνάσια και 

λύκεια θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως τις 12 Ιου-

νίου. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότη-

τας των σχολείων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, οι 

σχολικές επιτροπές του δήμου Θέρμης θα προβούν σε κα-

τάρτιση παράλληλων συμβάσεων με τις καθαρίστριες ώστε 

να διασφαλιστούν οι επιπλέον αμοιβές που απαιτούνται, 

για την κάλυψη του επιπλέον χρόνου απασχόλησης. Μικρό 

μέρος αυτής της δαπάνης πρόκειται να καταβάλει και το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

«Οι νέες ανάγκες μας υποχρεώνουν να διπλασιάσουμε, 

σχεδόν, το χρόνο απασχόλησης των καθαριστριών στα 

σχολεία. Γι’ αυτήν την επιπλέον εργασία τους θα πρέπει 

φυσικά να πληρωθούν αναλόγως. Δυστυχώς η Πολιτεία 

δεν μερίμνησε για την πλήρη κάλυψη των επιπλέον δαπα-

νών, για τον λόγο αυτό ο δήμος αποφάσισε, με δικά του 

χρήματα, να καλύψει ως και το τελευταίο ευρώ, το χρημα-

τοδοτικό κενό που θα υπάρξει για την καταβολή της μισθο-

δοσίας των καθαριστριών”, δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος. Τόνισε επίσης πως “ο δήμος 

κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει στην ομα-

λή και ασφαλή επαναλειτουργία όλων των σχολείων και 

θα συνεχίσει να το κάνει, παρά το γεγονός ότι, ενώ η Το-

πική Αυτοδιοίκηση κλήθηκε να διαχειριστεί μεγάλο μέρος 

της κρίσης, έλαβε μικρή χρηματοδότηση». 

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη πραγματοποι-

ήθηκε ειδική σύσκεψη στο δήμο Θέρμης για το άνοιγμα 

των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Σε αυτήν 

μετείχαν ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντι-

δήμαρχος Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

Στέλιος Αποστόλου καθώς και μέλη της σχολικής και εκ-

παιδευτικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. Αποστόλου τα 19 δημοτι-

κά σχολεία, μαζί και τα 29 νηπιαγωγεία του δήμου Θέρμης 

είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές και τα νήπια. 

«Τα σχολεία έχουν καθαριστεί και επιπλέον, το σαββατο-

κύριακο θα γίνουν εκ νέου απολυμάνσεις. Επίσης έχουν 

εξασφαλιστεί όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής υγιεινής και 

προστασίας, τόσο για τις καθαρίστριες, όσο και για το εκ-

παιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές». 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ OFIRE+

Ηλεκτρονική ασπίδα προστασίας από πυρκαγιές στο δήμο Θέρμης

Αυτές τις εικόνες θα βλέπουν στο κινητό τους οι χρήστες του 
συστήματος Ofire+.

ThermisDromena_194.indd   7ThermisDromena_194.indd   7 24/6/20   5:06 PM24/6/20   5:06 PM



ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 4

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
8

ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
περιοχές του δήμου Θέρμης
Όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ανέλαβε από την 

πρώτη στιγμή η διοίκηση του δήμου Θέρμης προ-

κειμένου να αποκαταστήσει στον ταχύτερο δυνατό χρόνο 

τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε διαφόρους οικισμούς 

από την ισχυρή νεροποντή της 21ης Μαΐου. Ήδη, την επό-

μενη μέρα η δημοτική αρχή υπέβαλλε αίτημα προς την Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για κήρυξη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των περιοχών οι 

οποίες επλήγησαν. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, το αίτημα του δήμου έγινε αποδε-

κτό κι έτσι οι περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Μίκρας 

και Θέρμης καθώς και η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής της 

Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών κηρύχθηκαν σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς από τη σφοδρή βρο-

χόπτωση προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές στο οδικό 

δίκτυο, κυρίως στα πρανή του τεχνικού του ρέματος που 

συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου – Τριλόφου, ενώ ζη-

μιές υπέστησαν και άλλοι δημόσιο χώροι, καθώς και πε-

ριουσίες ιδιωτών. 

«Κρίναμε αναγκαίο να υποβάλουμε το αίτημα για κήρυ-

ξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας προκειμένου οι βλάβες από την πρόσφατη 

σφοδρή κακοκαιρία να αποκατασταθούν το συντομότε-

ρο, παρακάμπτοντας τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες, 

αλλά και για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι. Παράλληλα, 

συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία ανέλαβε να προχωρήσει 

άμεσα σε εκτίμηση των ζημιών τις οποίες υπέστησαν δημό-

τες. Αμέσως θα ξεκινήσουμε τις αναγκαίες μελέτες για την 

ακριβή αποτίμηση των ζημιών αλλά και για τις αναγκαίες 

εργασίες αποκατάστασης» δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος. 

Η έντονη καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν 

μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο αγροτικό, 

να πλημμυρίσουν υπόγειες κατοικίες και καταστήματα, 

θερμοκήπια και καλλιέργειες ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε 

φράχτες. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της 21ης 

Μαΐου ταυτόχρονα σε Καρδία, Τρίλοφο, Πλαγιάρι και στη 

συνέχεια επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες Κοινότητες του 

δήμου Θέρμης, προκαλώντας πολλά προβλήματα. Ο με-

γάλος όγκος του νερού που έπεφτε για περισσότερες από 

δύο ώρες, σχημάτισε μικρούς ορμητικούς χειμάρρους που 

βρήκαν διέξοδο τόσο από το δρόμο που ενώνει Καρδία, 

Νέο Ρύσιο και Τρίλοφο, όσο και από τον παράδρομο της 

οδού Μουδανιών από Καρδία προς τη γέφυρα Νέου Ρυ-

σίου – Ταγαράδων, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Από την πρώτη ώρα εκδήλωσης των φαινομένων μηχα-

νήματα του δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης καθώς και η αντιδη-

μαρχία Πολιτικής Προστασίας και η αντιδημαρχία Συντήρη-

σης και Αυτεπιστασίας ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου, απε-

γκλωβίζοντας πολίτες, απομακρύνοντας πέτρες και λάσπες 

από το οδόστρωμα, και διανοίγοντας με έξι μηχανήματα 

διεξόδους, ώστε να απομακρυνθεί ο μεγάλος όγκος νερού 

με έμφαση στις Κοινότητες Καρδίας, Τριλόφου, Ταγαρά-

δων, Νέου Ρυσίου, Αγίας Παρασκευής και Νέας Ραιδεστού.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων συμ-

μετείχαν έξι οχήματα ειδικού τύπου, είκοσι εργαζόμενοι 

από το τμήμα Αυτεπιστασίας, τη Διεύθυνση Πρασίνου, τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας και τη ΔΕΥΑΘ καθώς και είκοσι 

εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Θέρμης.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Πέμπτης 21.5.2020 προ-

κάλεσαν τις ακόλουθες ζημιές:

α. Κατολίσθηση στο ανάντη πρανές του επιχώματος όπου 

εδράζεται η οδός Περικλέους, που συνδέει τους οικισμούς 

Τριλόφου και Πλαγιαρίου, με κίνδυνο περαιτέρω κατάρ-

ρευσης (η οδός έχει ήδη αποκλειστεί από την κυκλοφορία 

όλων των οχημάτων).

β. Στην Καρδία η νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να σημει-

ωθούν πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε 

αγροτικούς δρόμους που παρουσιάζουν έντονες διαβρώ-

σεις. Υπήρξε σοβαρή βλάβη στον παράδρομο της οδού 

Μουδανιών προς τη γέφυρα Νέου Ρυσίου, ενώ η πολύ-

ωρη διακοπή ρεύματος στην περιοχή λόγω βλάβης στο 

δίκτυο της ΔΕΗ, προκάλεσε πρόβλημα στη λειτουργία των 

αντλιοστασίων και διακοπές νερού κυρίως σε κατοικίες που 

βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε Καρδία και Τρίλοφο.

γ. Στους Ταγαράδες ο μεγάλος όγκος νερού που κατέληγε 

στη γέφυρα Νέου Ρυσίου και το Ξενοδοχείο «Αφροδίτη» 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε στην 1η, 

2η, 3η και 4η οδό, πλημμυρίζοντας αυλές και υπόγεια 

κατά μήκος των οδών αυτών. Εντός του οικισμού Ταγα-

ράδων πλημμύρισαν υπόγειες κατοικίες και καταστήματα 

επί κεντρικών οδών, ενώ στον οικισμό Ν.751 υπερχείλισε 

ο χείμαρρος προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο. 

Επίσης εντός του οικισμού των Ταγαράδων η ορμή με την 

οποία εισέρχονταν το νερό από τα ορεινά προς Ταγαράδες 

είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ο φράχτης του νεκρο-

ταφείου και να πλημμυρίσει και το δημοτικό σχολείο. Πα-

ράλληλα αναφέρθηκαν και απώλειες στο ζωϊκό κεφάλαιο.

δ. Στην Αγία Παρασκευή ο μεγάλος όγκος νερού προκά-

λεσε προβλήματα κυρίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Στην 

15η οδό ισοπεδώθηκε περίφραξη κατοικίας, προκλήθηκε 

καθίζηση στον αγροτικό δρόμο προς Αγίασμα, ενώ βλάβες 

υπέστη η εσωτερική περίφραξη του ποδοσφαιρικού γηπέ-

δου Αγίας Παρασκευής.

ε. Στο Πλαγιάρι, σημειώθηκαν προβλήματα μικρότερης 

έκτασης με το μεγάλο όγκο του νερού να δημιουργεί προ-

βλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο, στην περιοχή «Ορφα-

νά» και στο δρόμο προς το παιδικό χωρίο SOS. Πτώσεις 

δένδρων σημειώθηκαν στην Αγία Παρασκευή, την Καρδία 

και τη Θέρμη που αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να προ-

κληθούν επιπλέον προβλήματα. 

στ. Υπήρξε μεγάλος όγκος φερτών υλικών σε όλο το εύρος του 

ποταμού Ανθεμούντα και συγκεκριμένα στις τέσσερις γέφυρες 

επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας (περι-

οχή INTERSALONICA) και εκατέρωθεν αυτής, με αποτέλεσμα 

να αυξηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος για την περιοχή.

Τα νερά παρέσυραν το φράχτη του νεκροταφείου στους Ταγαράδες. Από την αποκατάσταση των ζημιών στην Αγία Παρασκευή. 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Το πρόβλημα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές επιπτώσεις 

αφορά την οδό Περικλέους η οποία συνδέει τους οικι-

σμούς Πλαγιαρίου και Τριλόφου και η οποία έκλεισε από 

την πρώτη στιγμή με αποτέλεσμα η οδική σύνδεση να γίνε-

ται από παρακαμπτηρίους. Σύμφωνα με την τεχνική έκθε-

ση αυτοψίας, λόγω του σφοδρού φαινομένου βροχόπτω-

σης που έλαβε χώρα στις 21/5/2020, το τμήμα της οδού 

Περικλέους το οποίο βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της 

διαδρομής, δέχθηκε μεγάλο ύψος βροχής αλλά και όγκο 

ομβρίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει κατολίσθη-

ση σε εκείνο το σημείο, με συνεπακόλουθη κατάρρευση 

τμήματος του καταστρώματος της οδού, καθιστώντας τη 

διέλευση των οχημάτων αλλά και πεζών, λίαν επικίνδυνη. 

Η διοίκηση του δήμου με επικεφαλής το δήμαρχο Θόδω-

ρο Παπαδόπουλο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο συ-

γκεκριμένο σημείο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος 

της καταστροφής, αλλά και η συνεπαγόμενη επικινδυνότη-

τα. Ακολούθησαν οι αυτοψίες οι οποίες έγιναν παρουσία 

του δημάρχου και η υποβολή του αιτήματος προς την ΠΚΜ 

για την κήρυξη της περιοχής, όπως και των υπολοίπων οι 

οποίες επλήγησαν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολι-

τικής προστασίας. 

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έγινε πριν από 

περίπου σαράντα χρόνια. Για την κατασκευή του χρησιμο-

ποιήθηκαν εδαφικά υλικά από παρακείμενο χώρο, αποτε-

λούμενα από άμμο, μάργες και αργίλους, τα οποία κονιορ-

τοποιήθηκαν και στη συνέχεια συμπιέσθηκαν για να δημι-

ουργηθεί το επίχωμα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας, 

πρόκειται στην πλειονότητά τους για μη συνεκτικά εδαφικά 

υλικά, ενώ διαπιστώθηκε η χρήση ακόμη και μπάζων.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• Την επομένη της σφοδρής κακοκαιρίας η διοίκηση του 

δήμου κάλεσε ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου 

να ελέγξουν το σημείο της κατολίσθησης και να προτείνουν 

τις αναγκαίες παρεμβάσεις. 

• Ως πρώτο άμεσο μέτρο αποφασίστηκε, έπειτα από υπό-

δειξη των πραγματογνωμόνων, ο αποκλεισμός της οδού 

Περικλέους και η πλήρης απαγόρευση διέλευσης οχημά-

των και πεζών καθώς υπάρχει άμεσος και σημαντικός κίν-

δυνος νέας κατολίσθησης. 

• Ταυτόχρονα ο δήμος προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφο-

ρίας, μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Συγκεκριμένα, από την 

πλευρά του Τριλόφου η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς 

την οδό Εσπερίδων της περιοχής “Βλάχος” και από την πλευ-

ρά του Πλαγιαρίου η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς την 

οδό 28ης Οκτωβρίου και στην προέκταση αυτής προς νότια. 

• Συγχρόνως έγιναν εργασίες βελτίωσης των παρακαμπτηρίων 

οδών, καθώς και προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης οι οποίες 

τοποθετήθηκαν άμεσα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας. 

• Ο δήμος προχώρησε επίσης άμεσα στις πρώτες παρεμβά-

σεις στην περιοχή της κατολίσθησης του δρόμου, εκτρέπο-

ντας τα όμβρια ύδατα από το σημείο στο οποίο υπήρξε η 

αστοχία, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστα-

σης αλλά και για προστατευτούν τα δίκτυα αγωγών κοινής 

ωφέλειας (φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης 

κ.ά.) τα οποία διέρχονται από εκεί.

• Τέλος, ο δήμος, συγκέντρωσε τα στοιχεία από το σύνολο 

των καταστροφών τις οποίες υπέστησαν οι κοινότητες Τριλό-

φου, Πλαγιαρίου, Καρδίας, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσί-

ου, Ταγαράδων και Αγίας Παρασκευής και υπέβαλλε αίτημα 

προς την ΠΚΜ προκειμένου οι πληγείσες περιοχές να κηρυ-

χθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Βρισκόμαστε στην έναρξη της φετινής αντιπυρικής πε-
ριόδου (από 1-5-2020 έως 31-10-2020) και για το 

λόγο αυτό η Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 
καλεί όλους τους δημότες του δήμου Θέρμης που είναι 
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλε-
ων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 
100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από 
χόρτα, άχρηστα υλικά και σκουπίδια, καθώς αποτελούν 
εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους ίδιους χώρους απα-
γορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη τσιγάρων και 
άλλων εύφλεκτων υλών. Σε περίπτωση δε, μη συμμόρ-
φωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των 
οικοπέδων, αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετι-
κές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά 
πρόστιμα.
Σημειώνεται, ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι υπο-
χρεωτικός, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν το άρθρο 94 

παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικρά-
της», η υπ’ αριθμόν 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη αλλά 
και το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.
Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέ-
δων συνεπάγεται επιπλέον και τον καταλογισμό της δα-
πάνης καθαρισμού τους, στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου 
καθαρισμού τους από τους Δήμους.
Ο δήμος Θέρμης και η Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλ-
λοντος απευθύνουν έκκληση προς όλους τους πολίτες να 
ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό 
των οικοπέδων τους και προσβλέπει στη συνεργασία των 
δημοτών ενώ παράλληλα υπενθυμίζει σε όλους ότι κάθε 
ολιγωρία είναι σε βάρος του Περιβάλλοντος και της περιου-
σίας των πολιτών.
Ο καθαρισμός των οικοπέδων, εκτός από το γεγονός ότι 
αποτελεί υποχρέωση βάσει νόμων και διατάξεων, αποτε-
λεί πάνω απ’ όλα πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο και τους συμπολίτες μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έκκληση για αποψίλωση και καθαρισμό
των οικοπέδων

Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του δήμου Θέρμης απέκλεισαν
την κυκλοφορία στον δρόμο Πλαγιαρίου-Τριλόφου. 

Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η κατολίσθηση στο δρόμο
Πλαγιαρίου-Τριλόφου.

Στις αρχές Ιουνίου, με ευθύνη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η οποία 
έχει την αρμοδιότητα, έγιναν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών σε 
χειμάρρους και δρόμους πέριξ των οικισμών που επλήγησαν από την 
σφοδρή βροχόπτωση της 21ης Μαΐου. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα 
από τις εργασίες αποκατάστασης σε Αγία Παρασκευή (άνω) όπου ο 
μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα κυρίως στο αγροτικό 
οδικό δίκτυο και Ταγαράδες όπου μεταξύ των άλλων ζημιών, 
υπερχείλισε χείμαρρος προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
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ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΗΣ

Καθαρίζονται τα άρρωστα δέντρα
που προσέβαλε το φλοιοφάγο έντομο
Ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες η επιχείρηση της 

απομάκρυνσης των προσβεβλημένων δέντρων από 

το φλοιοφάγο έντομο, στα δασοκτήματα του δήμου 

Θέρμης. Πρόκειται για το ίδιο έντομο το οποίο ξεκίνησε 

το βλαβερό έργο του από το δάσος του Σέιχ Σου και 

επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε γειτονικά πευκόφυτα 

δασοκτήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της Θέρμης. 

Η διοίκηση του δήμου, από την πρώτη στιγμή που 

διαπιστώθηκε το πρόβλημα προχώρησε αμέσως σε 

λεπτομερή αποτύπωση της κατάστασης, με καταγραφή 

των περιοχών οι οποίες είχαν πληγεί. Προς το σκοπό 

αυτό ανέθεσε στην εταιρεία Περιβάλλοντος «Όμικρον 

Α.Ε.» την εκπόνηση μελέτης για την ακριβή αποτύπωση 

των περιοχών στις οποίες είχαν εμφανιστεί δέντρα 

προσβεβλημένα από το φλοιοφάγο έντομο.

Ακολούθησε η εκπόνηση σχεδίου για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου, μέσω της εξυγιαντικής υλοτόμησης 

των άρρωστων δέντρων, καθώς και όσων γειτνιάζουν 

με αυτά. Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε εδώ και λίγες 

ημέρες, από την περιοχή Ισενλί στον ορεινό όγκο του 

Τριαδίου και θα ακολουθήσουν ανάλογες υλοτομήσεις 

και στις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις του δήμου Θέρμης 

και ειδικότερα σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Αντώνιο, 

Μονοπήγαδο, Βασιλικά, Σχολάρι, Καρδία και Τρίλοφο. 

Το έργο της εξυγιαντικής υλοτόμησης εκτελείται από δύο 

συνεταιρισμούς και εξελίσσεται με πολύ ικανοποιητικό 

ρυθμό.

«Στόχος μας είναι φέτος να ολοκληρωθεί, αν είναι 

δυνατόν το έργο της απόληψης των δέντρων τα οποία 

έχουν προσβληθεί από το φλοιοφάγο έντομο ώστε στη 

συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, να κάνουμε σημειακές 

μόνον παρεμβάσεις όπου θα είναι απαραίτητο», δήλωσε 

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δασολόγου Στέργιου 

Διαμαντόπουλου, ο οποίος επιμελήθηκε των μελετητών 

αποτύπωσης και αποκατάστασης των προσβεβλημένων 

δέντρων, η έκταση της προσβολής από το φλοιοφάγο 

έντομο στα δασοκτήματα του δήμου Θέρμης δεν είναι 

μεγάλη καθώς έχει πληγεί μόνον το 2% έως 3% των 

πευκόφυτων εκτάσεων. «Εάν δεν παρεμβαίναμε, όμως, 

εγκαίρως, η ζημία θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη», 

επισημαίνει ο δήμαρχος Θέρμης.

Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης έχει καταθέσει δύο 

συγκεκριμένες προτάσεις προς χρηματοδότηση, στο 

πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πρώτη πρόταση, ύψους 500.000 ευρώ αφορά την 

απομάκρυνση και τον θρυμματισμό των υλοτομημένων 

άρρωστων δέντρων. Η δεύτερη πρόταση αφορά την 

κατασκευή δύο μεγάλων δεξαμενών, χωρητικότητας 

400 κυβικών μέτρων η κάθε μία, προκειμένου να 

ενισχυθεί η πυρασφάλεια των δασικών εκτάσεων οι 

οποίες βρίσκονται στις περιοχές Τριλόφου, Καρδίας 

και Πλαγιαρίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμης, η 

έγκριση αυτών των προτάσεων αναμένεται εντός του 

καλοκαιριού.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος επιθεωρεί τις εργασίες της 
εξυγιαντικής υλοτόμησης των άρρωστων δέντρων, μαζί με τον 
αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Σ.ο Γκιζάρη (αριστερά) 
και τον δασολόγο Σ. Διαμαντόπουλο (δεύτερο από αριστερά).

Κορμοί δέντρων από την επιχείρηση εξυγιαντικής υλοτόμησης των άρρωστων δέντρων, από την περιοχή Ισενλί στον ορεινό όγκο του Τριαδίου.
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ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μειώθηκαν οι ρύποι στο δήμο 
Θέρμης λόγω κορωνοϊού
Σημαντική μείωση της αέριας ρύπανσης από αν-

θρωπογενείς πηγές εν μέσω καραντίνας, λόγω κο-

ρωνοϊού παρατηρήθηκε σε τρεις περιοχές του δήμου 

Θέρμης, στα Βασιλικά, στη Θέρμη και στον Τρίλοφο, 

όπου έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία που συγκέντρωση το Εργαστήριο Φυσικής της 

Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο συ-

νεργάζεται με τον δήμο Θέρμης για τη διερεύνηση των 

χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων 

των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή, η μείω-

ση για τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια ήταν κατά μέσο 

όρο της τάξης του 15-20%, ενώ κατά τις πρωινές και 

βραδινές ώρες εμφανίστηκαν και πολύ μεγαλύτερες 

μειώσεις της τάξης του 35-40%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εξετάστηκαν οι 

επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα λόγω των περιοριστικών 

μέτρων κυκλοφορίας για την πρόληψη της εξάπλωσης 

του COVID-19. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

οι μετρήσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων 

(PM2.5) σε ενδεικτικούς σταθμούς των τριών μεγαλύ-

τερων οικισμών: στα Βασιλικά, τη Θέρμη και τον Τρί-

λοφο. Επιχειρήθηκε η σύγκριση των μετρήσεων τριών 

εβδομάδων πριν και μετά τις 23 Μαρτίου, οπότε και 

ξεκίνησε η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Η άμεση σύγκριση των μετρήσεων, όπως εξηγεί το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν οδηγεί σε ακριβή αποτελέ-

σματα, μια που στη συγκεκριμένη περιοχή επικράτησαν 

κατά περιόδους ασυνήθιστες για την εποχή καιρικές 

συνθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους 

και βροχές. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν σημαντικά 

τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων: οι 

χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν τις καύσεις για θέρμαν-

ση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχές οδηγούν σε 

καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

η απλή σύγκριση των μετρήσεων για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα οδηγεί στο φαινομενικό συμπέρασμα 

ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του 

COVID-19 ήταν αμελητέες, σε κάποιες περιπτώσεις μά-

λιστα μπορεί να οδηγούν και σε αύξηση της ρύπανσης.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τη μελέτη των επιπτώ-

σεων ακολουθήθηκε μια 

πιο σύνθετη διαδικασία 

που αναλύεται στα εξής 

στάδια:

- Συγκρίθηκαν ημέρες που 

είχαν παρόμοιες μετεω-

ρολογικές συνθήκες όσον 

αφορά τoν άνεμο, τις δια-

κυμάνσεις της θερμοκρα-

σίας και είχαν ελάχιστη ή 

καθόλου βροχή.

- Συγκρίθηκαν οι ίδιες ημέ-

ρες, ώστε να εκτιμηθεί η 

επίδραση των ανθρωπογε-

νών δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγμα, δεν μπορούν 

να συγκριθούν άμεσα οι μετρήσεις μιας Κυριακής και 

μιας Δευτέρας γιατί οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

τη Δευτέρα είναι σαφώς πιο επιβαρυντικές για την αέρια 

ρύπανση.

- Τα επίπεδα ρύπανσης για μία ημέρα εξαρτώνται από 

τις συνθήκες που επικράτησαν την προηγούμενη. Για 

τον σκοπό αυτό, οι τιμές ρύπανσης κατά το ξημέρωμα 

κάθε ημέρας χρησιμοποιήθηκαν ως τιμές αναφοράς. Οι 

τιμές αυτές εξαρτώνται από τις συνθήκες της προηγού-

μενης ημέρας, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι αν-

θρωπογενείς δραστηριότητες. Συνεπώς, στη μελέτη εξε-

τάσθηκαν οι διακυμάνσεις της ρύπανσης σε σχέση με 

τις πολύ πρωινές τιμές της. Επίσης, δόθηκε έμφαση στις 

διακυμάνσεις από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι 

και από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, χρονι-

κά διαστήματα όπου οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(π.χ. κυκλοφορία οχημάτων) είναι μέγιστη.

Οι μετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων συ-

νεχίζεται ώστε να εκτιμηθούν με περισσότερη ακρίβεια 

οι επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα του δήμου Θέρμης 

λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την 

πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δήμος έχει τέτοια έκτα-

ση, γεωγραφικά χαρακτηριστικά και μικροκλιματικές 

συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα πολύπλοκη τη μελέ-

τη του φαινομένου, παρόλο που ο αριθμός των σταθ-

μών μέτρησης σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων 

είναι σημαντικός.

Σε κάθε περίπτωση, τα αιωρούμενα σωματίδια εξελίσ-

σονται σε έναν παράγοντα-κλειδί για τη εξάπλωση του 

COVID-19 για τους εξής λόγους:

- η μακροχρόνια έκθεσή μας στα αιωρούμενα σωμα-

τίδια και κάποιους αέριους ρύπους οδηγεί στην εμ-

φάνιση ασθενειών του αναπνευστικού. Η ύπαρξη μιας 

τέτοιας ασθένειας, ως υποκείμενο νόσημα, στη μάχη 

του οργανισμού κατά του COVID-19, αποτελεί σαφές 

μειονέκτημα.

- έχει αποδειχθεί ότι στο εργαστηριακό περιβάλλον, 

διάφοροι ιοί συγγενείς με τον COVID-19, μπορούν να 

μεταφερθούν μέσω των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Όμως, η έκταση ενός τέτοιου φαινομένου σε πραγματι-

κές συνθήκες είναι υπό πλήρη διερεύνηση.

Οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων
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ΜΙΚΡΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Η περίοδος της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού είχε 
επίπτωση και στην πρόοδο των υπό εξέλιξη έργων 

του δήμου Θέρμης. Αν και στα περισσότερα εργοτάξια οι 

εργασίες δεν σταμάτησαν, ωστόσο, οι ρυθμοί εκτέλεσης 

των έργων είχαν επηρεαστεί από την γενικότερη παράλυση 

της αγοράς. Επιπλέον, κάποιες εγκρίσεις μελετών οι οποίες 

ήταν απαραίτητες για την πρόοδο των εργασιών καθυστέ-

ρησαν σημαντικά με αποτέλεσμα να μετατεθούν τα χρονο-

διαγράμματα ολοκλήρωσης ορισμένων έργων. 

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το έργο ανακατασκευής 

της πλατείας Παραμάνα στη Θέρμη το οποίο ξεκίνησε στις 

14 Ιανουαρίου. Παρά τις αντιξοότητες, λόγω της πανδη-

μίας, οι εργασίες συνεχίζονταν καθ’ όλο το διάστημα της 

καραντίνας. Η πρόοδος των εργασιών στο εσωτερικό της 

πλατείας είναι ικανοποιητική, όμως δεν κατέστη δυνατόν 

να ξεκινήσουν οι εργασίες έως και το οδόστρωμα, επειδή 

η σχετική έγκριση των περιοριστικών μέτρων της κυκλο-

φορίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης δεν δόθηκε ακόμη καθώς 

οι υπηρεσίες της υπολειτουργούσαν. 

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλ-

λων, μετατόπιση της πιάτσας των ΤΑΧΙ στην απέναντι πλευ-

ρά, καθορισμό θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση 

και για δίκυκλα, διαμορφώσεις κόμβων με νησίδες και επε-

κτάσεις πεζοδρομίων, μείωση του πλάτους του οδοστρώ-

ματος στις θέσεις των διαβάσεων πεζών, και μετατόπιση 

των ραμπών για άτομα με αναπηρία στις νέες θέσεις προε-

ξοχής των πεζοδρομίων. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων 

είναι να αποτραπεί η συσσώρευση σταθμευμένων οχημά-

των στις διασταυρώσεις και συνεπώς να βελτιωθεί η οδική 

ασφάλεια πέριξ της πλατείας, να αυξηθεί ο χώρος κίνησης 

των πεζών κ.ο.κ. 

ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΓΙΑΜΗ
Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και σε τρία έργα, μιας ενιαίας 

εργολαβίας, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να ξεκινή-

σουν στις αρχές του χρόνου. Το πρώτο έργο αφορά την 

κατασκευή των δύο κυκλικών κόμβων στην οδό Κουγιά-

μη, στην περιοχή επέκτασης της Θέρμης. Πρόκειται για τους 

κόμβους οι οποίοι θα κατασκευαστούν στις διασταυρώσεις 

με τις οδούς Αθ. Διάκου και Αν. Παπανδρέου. Η έναρξη 

του έργου καθυστέρησε επειδή τα περιοριστικά μέτρα της 

κυκλοφορίας δεν εγκρίθηκαν ακόμη από την αρμόδια 

Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης. 

Για τον ίδιο λόγο καθυστέρησε να ξεκινήσει το έργο δια-

μόρφωσης του εξωτερικού χώρου και του δρόμου έξω 

από το νεότευκτο κτίριο του 5ου δημοτικού σχολείου Τρι-

αδίου Θέρμης. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στο δρόμο 

Αγιορειτών Πατέρων στις αρχές Ιουνίου. 

Στην ίδια εργολαβία περιλαμβάνεται και το έργο ηλεκτρο-

φωτισμού στον οικισμό Λήδα Μαρία, το οποίο επίσης πρό-

κειται να ξεκινήσει τις προσεχείς εβδομάδες. 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Καθυστερήσεις, λόγω πανδημίας, παρατηρούνται και στην 

πρόοδο των έργων τα οποία εκτελούνται στην Καρδία. Το 

πρώτο αφορά την ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας 

η οποία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο λειτουργικό και 

ασφαλή χώρο αναψυχής και πρασίνου με οργανωμένο 

παιχνιδότοπο. Οι εργασίες αφορούν κατασκευή παιδικής 

χαράς σε νέα θέση, σύνδεση της κεντρικής πλατείας με το 

χώρο του Ηρώου, σύνδεση του πεζόδρομου με τη νέα παι-

δική χαρά και με την πλατεία και μεταφορά του Ηρώου σε 

νέα θέση και κατασκευή θέσεων στάθμευσης.

Στην Καρδία προχωρά και η κατασκευή ενός περιβαλλο-

ντικού πάρκου. Πρόκειται για έργο το οποίο αφορά στην 

προστασία των ειδών χλωρίδας με προτεραιότητα διατήρη-

σης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βόρειας Μακε-

δονίας. Το πάρκο ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότη-

τα είναι καινοτόμο και μοναδικού χαρακτήρα έργο καθώς 

δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο. Η ιδιαιτερότητα του 

πάρκου έγκειται στο γεγονός ότι θα διατηρεί φυτά, που ενώ 

δεν υπάρχουν στο εμπόριο είναι φυτά εξημερωμένα που 

συλλέχθηκαν σε βοτανικές αποστολές και προήλθαν από 

άγρια είδη της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας 

και των συνόρων της. 

Καθυστερήσεις σε έργα του Δήμου 
λόγω κορωνοϊού

Οι εργασίες στο εσωτερικό της πλατείας Παραμάνα, συνεχίζονται κανονικά. Σε εξέλιξη η ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας στην Καρδία.
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Γύρω στο τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου πρόκει-
ται να ολοκληρωθούν οι εκτεταμένες εργασίες 

συντήρησης του δημαρχείου Θέρμης οι οποίες ξε-

κίνησαν εντός του Μαΐου. Πρόκειται για εκτεταμένη 

παρέμβαση στο κεντρικό κτίριο του δημαρχείου, 

έπειτα μάλιστα από αρκετά χρόνια. Οι επεμβάσεις 

στο κτίριο αφορούν την τοποθέτηση σύγχρονων μο-

νωτικών υλικών στην οροφή του, ολική παρέμβαση 

στα επιχρίσματα, τακτοποίηση των εξωτερικών κα-

λωδιώσεων, επισκευή όλων των φθορών, εργασίες 

ελαιοχρωματισμού στις εξωτερικές τοιχοποιίες και 

στο εσωτερικό του κτιρίου κ.λπ. 

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Αντιθέτως, παρά τα προσκόμματα λόγω κορωνοϊού, το 

έργο ανακατασκευής του πάρκου Πλαγιαρίου ολοκλη-

ρώθηκε και έχει γίνει και η διοικητική παραλαβή προς 

χρήση από τους δημότες. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν 

και οι εργασίες ανακατασκευής της παιδικής χαράς η 

οποία όμως θα παραδοθεί προς χρήση μόλις λάβει την 

επίσημη πιστοποίηση.

Ειδικότερα, οι εργασίες στο πάρκο περιελάμβαναν απο-

ξήλωση, ανακατασκευή, συντήρηση και επισκευή των 

αρχιτεκτονικών κατασκευών (πεζοδρόμια, πλακοστρώ-

σεις, τοιχία, κιόσκι, κερκίδες, χώρος εκδηλώσεων), τοπι-

κή αύξηση πλάτους πεζοδρομίων, τοποθέτηση περίφρα-

ξης στην παιδική χαρά, τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο 

νερό, τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων και καθιστι-

κών, αντικατάσταση και ενίσχυση αρδευτικού συστήμα-

τος. Επίσης έγιναν εργασίες συντήρησης του κτιρίου του 

αναψυκτήριού, νέο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με 

17 νέους ιστούς και καλαίσθητα φωτιστικά σώματα, για 

εξασφάλιση επαρκούς και ομοιόμορφου επιπέδου φω-

τισμού, καθώς και ενίσχυση και πύκνωση του πρασίνου. 

Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς περιλάμβανε απο-

ξήλωση των παλιών παιχνιδιών και αντικατάστασή τους 

με πιστοποιημένα, και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, δη-

μιουργία ελεύθερου χώρου άσκησης στο ΒΔ τμήμα του 

οικοπέδου με πιστοποιημένα όργανα ενηλίκων, ώστε να 

δημιουργηθεί λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ήταν στα 

400.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους 

του δήμου Θέρμης.

Το νέο πάρκο στο Πλαγιάρι έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί 
προς χρήση.
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Στις 30 Ιουνίου 2020 λήγει η παράταση για τη δήλωση 
διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων. 

Απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 

θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες προσέλθουν στο δήμο και δη-

λώσουν ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή 

διορθώσουν στοιχεία εσφαλμένα ως προς το εμβαδόν ή 

τη χρήση στοιχεία των ακινήτων τους. 

Αναλυτικά, στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο 

νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το άρθρο 51 παρ. 2 του 

οποίου προβλέπει ότι όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτι-

κών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο 

μέχρι την 30.6.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο 

ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και 

τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, απαλλάσσονται 

από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται 

με τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο, με βάση τα 

ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 

2020. Λόγω της επιδημιολογικής κρίσης δόθηκε παράτα-

ση μέχρι την 30 Ιουνίου 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύ-

θυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο 

του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής 

ενέργειας.

Η Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο e-mail esoda@thermi.gov.gr. 

Εναλλακτικά μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα 

δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων https://

tetragonika.govapp.gr. 

Για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από ραντεβού στα γρα-

φεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Θέρμης: 2ο χλμ. οδού Θέρμης -Τριαδίου, ΤΚ 57001, 

Θέρμη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 

στα τηλέφωνα: 2310-478010, 2310-478020.

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα 

στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας την προαναφερ-

θείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4647/2019 μέχρι την 

30η.6.2020, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση με-

ταξύ των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που 

έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των δημο-

τικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που 

είναι δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθω-

ση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από 

προσαυξήσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δύο νέους αντιδημάρχους απέκτησε ο δήμος Θέρ-
μης έπειτα από σχετική απόφαση του δημάρχου 

Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου. Συγκεκριμένα, ορί-

στηκε αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ο Κωνστα-

ντίνος Κουγιουμτζίδης και αντιδήμαρχος Πολεοδομίας 

ο Σπυρίδων Γαντάς. Και οι δύο από το Σεπτέμβριο του 

2019 διατελούσαν εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι 

Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την απόφαση δημάρχου ο κ. Κουγιουμτζί-

δης θα έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με:

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πο-

λιτικής Προστασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-

λων το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του δήμου κα-

θώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και καλή λειτουργία 

μηχανισμών και συστημάτων υποστήριξής της.

2. Το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων του δή-

μου καθώς και την συμμετοχή του και εκπροσώπηση 

του δήμου σε όλα τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής 

Προστασίας του ομώνυμου υπουργείου και της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την εκπαίδευση και ενημέρωση των 

πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστα-

σίας.

4. Την εποπτεία και λειτουργία Πολιτικής 

Άμυνας.

Ο νέος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. 

Γαντάς θα διαθέτει την αρμοδιότητα υπο-

γραφής κάθε ζητήματος που σχετίζεται 

με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας:

α. Του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και έλεγ-

χο πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδο-

ση οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης, την έγκριση 

εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατά-

στασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατά-

σταση κεραίας.

β. Tου Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχε-

δίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμ-

βάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και εισήγηση των 

αναγκών τροποποίησης/αναθεώρησης των ρυμοτομι-

κών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του δήμου, τον 

έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών 

σχεδίων, τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.

γ. Tου Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστά-

σεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστά-

σεων, τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρ-

ροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.

Δύο νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν
στο δήμο Θέρμης

Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
χωρίς επιβαρύνσεις

Σπυρίδων ΓαντάςΚωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης
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Από την 1η Ιουνίου τα ταμεία του δή-
μου Θέρμης τα οποία στεγάζονταν στο 

κτίριο του δημαρχείου, μεταφέρθηκαν στο 

κτίριο της Οικονομικής, το οποίο βρίσκεται 

στο 2ο χιλιόμετρο του δρόμου Θέρμης-Τρι-

αδίου. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε 

η μεταφορά του συνόλου της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου στο 

φυσικό της χώρο, που είναι το κτίριο της 

Οικονομικής. Εκεί βρίσκονταν ήδη και τα 

υπόλοιπα δύο τμήματα, το τμήμα Προϋπο-

λογισμού, Λογιστηρίου, Αποθηκών και το 

τμήμα Εσόδων. 

Στο κτίριο έχουν γίνει ορισμένες διαμορ-

φώσεις, εσωτερικές αλλά και εξωτερικές, 

προκειμένου να είναι περισσότερο λει-

τουργικό για τους υπαλλήλους, αλλά και 

για το κοινό. Πλέον οι δημότες θα μπορούν 

να εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται να 

μετακινηθούν μεταξύ δημαρχείου και Οι-

κονομικής αφού όλες οι υπηρεσίες σχετικά 

με τις πληρωμές συστεγάζονται στο ίδιο κτί-

ριο. Τα ταμεία είναι στο ισόγειο, ενώ στον 

αύλειο χώρο υπάρχει διαθέσιμος χώρος 

για στάθμευση. Επίσης πολύ κοντά υπάρχει 

και στάση αστικής συγκοινωνίας, της γραμ-

μής Νο 67 Τριάδι-Α.Σ.ΙΚΕΑ. Προς το παρόν 

και για λίγο χρονικό διάστημα, ταμείο θα 

λειτουργεί κάθε Πέμπτη και στο δημαρχείο.

«Στόχος της διοίκησης του δήμου ήταν η 

κοινή στέγαση όλων των ομοειδών υπηρε-

σιών και τμημάτων ώστε να υπάρχει καλύ-

τερος συντονισμός, εξοικονόμηση χρόνου 

για τους υπαλλήλους που πολλές φορές 

χρειαζόταν να μετακινούνται μεταξύ Οικο-

νομικής και δημαρχείου και βεβαίως, μέσα 

από αυτή την αλλαγή, εξυπηρετείται καλύ-

τερα και ο δημότης ο οποίος δεν θα χρει-

άζεται να τρέχει δεξιά και αριστερά, αλλού 

να κόβει τα παράβολα και αλλού να πλη-

ρώνει», δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης. 

Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο του δήμου λει-

τουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη και πα-

ραμένει κλειστό τις Παρασκευές, εκτός εάν 

κάποια Παρασκευή συμπίπτει με την τελευ-

ταία εργάσιμη του μήνα. 

Την ψηφιοποίηση των αρχείων της Πο-
λεοδομίας ολοκληρώνει ο δήμος 

Θέρμης, σε μια προσπάθεια καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πολιτών και διευκόλυν-

σης παράλληλα του έργου, υπηρεσιών και 

επαγγελματιών.

Το έργο της ψηφιοποίησης, κυρίως των φα-

κέλων των οικοδομικών αδειών, έχει ξεκι-

νήσει τους τελευταίους μήνες. Στο πλαίσιο 

αυτό γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, 

η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώθηκε 

και αφορά τα αρχεία και τους φακέλους της 

υπηρεσίας από το 1947 έως το 1990. Στό-

χος είναι να αποκτήσει η υπηρεσία ψηφια-

κές υποδομές, ώστε να μπορεί να εξυπη-

ρετεί αποτελεσματικά και με συνέπεια τους 

συνδημότες μας.

Παράλληλα, προχωρά η Β’ φάση ψηφιο-

ποίησης, η ολοκλήρωση της οποίας, θα 

περιλαμβάνει πια όλους τους φακέλους της 

υπηρεσίας με τις οικοδομικές άδειες και θα 

αντικαταστήσει χρονοβόρες διαδικασίες, 

όπως της αναζήτησης, της θεώρησης κ.λ.π.

Η Πολεοδομία του δήμου Θέρμης, διαθέ-

τει σήμερα 19.728 φακέλους και κατά την 

πρώτη φάση έχουν ψηφιοποιηθεί 5.415 

φάκελοι. Κατά τη Β’ φάση θα ψηφιοποιη-

θούν όλα τα αρχεία και οι φάκελοι έως και 

το 2017, όπου οι άδειες όπως είναι γνωστό 

ξεκίνησαν να εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σπύρος Γαντάς 
αναφερόμενος στο βασικό στόχο του εγ-
χειρήματος τόνισε «Με ενέργειες συντονι-
σμένες αλλά και γοργούς ρυθμούς επιδι-
ώκουμε να διαμορφωθεί μια κρίσιμη μάζα 
ψηφιοποιημένων αρχείων, ώστε με πολύ 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να χορη-
γούμε ψηφιοποιημένα αρχεία, είτε σε πολί-
τες – είτε σε μηχανικούς. Σταθερή επιδίωξη 
της δημοτικής αρχής αποτελεί η συνεχής 
βελτίωση της ποιότητας και του εύρους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, καθώς και η εξασφάλιση πλέον 
αποδοτικών και ποιοτικών λύσεων για τους 
δημότες μας».

Ψηφιοποιούνται οι φάκελοι
της Πολεοδομίας του δήμου Θέρμης
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Μεταφέρθηκαν στο κτίριο της Οικονομικής
τα ταμεία του δήμου Θέρμης

Η ηλεκτρονική έκδοση των ληξιαρχικών 
πράξεων καθώς και όλων των πιστο-

ποιητικών του δημοτολογίου μέσω της ενι-
αίας ψηφιακής πύλης gov.gr προβλέπεται 
από νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
Στο εξής, μέσω του gov.gr θα γίνεται η χο-
ρήγηση ληξιαρχικών πράξεων και πιστο-
ποιητικών δημοτολογίου όπως προβλέπει 
το άρθρο 65 του νομοσχεδίου με τίτλο 
«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνε-
χιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» και β) της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 65 προβλέπει αναλυτικά τη 
χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών 
πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογί-

ου μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της 
δημόσιας διοίκησης. 
Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχι-
κών πράξεων του ν. 344/1976 μπορεί να 
γίνεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης 
της δημόσιας διοίκησης με βάση τα στοι-
χεία του μητρώου πολιτών. Τα αποσπά-
σματα αυτά μπορούν να χορηγούν με τον 
ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών). Για την αποδεικτική δύναμη των 
αποσπασμάτων ισχύουν τα προβλεπό-
μενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 
344/1976.
Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογί-
ου μπορεί να γίνεται μέσω της ενιαίας ψη-
φιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με 
βάση τα στοιχεία του Μητρώου πολιτών. 
Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορη-
γούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την 
αποδεικτική δύναμη των πιστοποιητικών 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 

του ν. 3274/2004.
Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πρά-
ξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου 
που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν 
φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4683/2020, και β) τα στοιχεία του 
αρμόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γί-
νονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 
εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 
κυρώθηκε και ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των 
αποσπάσματων και των πιστοποιητικών 
του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγού-
μενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, 

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος.
Οι πολίτες κάτοικοι του δήμου Θέρμης 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr 
μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν:
• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι συνδημότες μας, μπορούν να απευθύ-
νονται στο δημοτολόγιο του δήμου Θέρμης 
και τα τηλέφωνα 2313300750 και 755.

Ένα από τα γκισέ, στο ισόγειο του κτιρίου της 
Οικονομικής στο οποίο εξυπηρετείται το κοινό.

Έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ GOV.GR 
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Κ. Σχολάρι: 1.500 αιτήσεις 
για σύνδεση με το φυσικό αέριο

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Χίλιες πεντακόσιες αιτήσεις σύνδεσης 
στο δίκτυο φυσικού αερίου των κατοί-

κων του Σχολαρίου κατατέθηκαν από τον 

δήμαρχο Θέρμης, Θεόδωρο Παπαδόπου-

λο κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπου τον υποδέχθηκαν ο Γενι-

κός Διευθυντής, Λεωνίδας Μπακούρας και 

ο διευθυντής ανάπτυξης της αγοράς φυσι-

κού αερίου, Μιχάλης Στεργιόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε το έντο-

νο ενδιαφέρον των κατοίκων, που αποτυ-

πώνεται στον υψηλό αριθμό αιτήσεων σύν-

δεσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέχρι 

το τέλος του έτους θα δρομολογηθούν οι 

ενέργειες τροφοδότησης των 32 δημοτικών 

κτιρίων σε όλες τις περιοχές του δήμου και 

την τροποποίηση των εσωτερικών εγκατα-

στάσεων στα δημοτικά κτίρια. που έχουν 

ήδη τοποθετηθεί οι μετρητές. Ευχαρίστη-

σε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εποικοδομητική 

συνάντηση και την άριστη συνεργασία που 

διατηρεί διαχρονικά με τη δημοτική αρχή.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης ενη-

μέρωσε ότι θα αξιολογηθεί το αίτημα για 

την επέκταση του δικτύου διανομής με σκο-

πό να ενταχθεί στον προγραμματισμό της 

Εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα 

το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ καλύπτει 

πολλές περιοχές του δήμου Θέρμης και συ-

νεχώς επεκτείνεται. Όπως τόνισε ο κ. Μπα-

κούρας, το πρόγραμμα ανάπτυξης 2020 

– 2024 προβλέπει την υλοποίηση επεν-

δύσεων δικτύου στο δήμο που ξεπερνούν 

τα 6,2 εκατ. ευρώ, ώστε τόσο η δημοτική 

αρχή όσο και οι πολίτες να απολαύσουν τα 

οφέλη της εξοικονόμησης που προσφέρο-

νται από τη χρήση φυσικού αερίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερί-

ου στην Κοινότητα Καρδίας από την ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ. Την ικανοποίηση του για την ολο-

κλήρωση των εργασιών εξέφρασε ο πρό-

εδρος της Κοινότητας Καρδίας Ιωακείμ Τρι-

καλιάρης, καθώς υλοποιείται η δέσμευση 

προς τους κατοίκους της Καρδίας και όπως 

όλα δείχνουν σύντομα θα τροφοδοτηθεί με 

φυσικό αέριο και η Καρδία, βάσει του προ-

γράμματος ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Παράλληλα ο κ. Τρικαλιάρης ευχαρίστη-

σε για την άριστη συνεργασία όλο το προ-

ηγούμενο διάστημα τα στελέχη της εταιρί-

ας, ενώ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του 

για τον προγραμματισμό και την οργάνω-

ση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και την συνέπεια 

ως προς την τήρηση του Προγράμματος 

Ανάπτυξής της.

Υπενθυμίζεται ότι στο εγκεκριμένο Πρό-

γραμμα Ανάπτυξης προβλέπονται επεν-

δύσεις περίπου 8,4 εκ. ευρώ για επενδύ-

σεις δικτύου και νέων συνδέσεων, εκ των 

οποίων περίπου το 1 εκ. ευρώ αφορά την 

περιοχή της Καρδίας.

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο που 
αφορά στην κατασκευή δικτύων απο-

χέτευσης στους οικισμούς Καρδίας και 

Τριλόφου. Μετά την κατασκευή της πρώ-

της φάσης που αφορούσε την κατασκευή 

δικτύου αγωγών μήκους 17.860 μέτρων 

στον οικισμό του Τριλόφου και μήκους 

13.340 μέτρων στον οικισμό της Καρδίας, 

καθώς και τριών αντλιοστασίων, με την 

ταυτόχρονη σύνδεση του δικτύου με τους 

υφιστάμενους αγωγούς της ΕΥΑΘ, -που 

έχουν αποδέκτη την ΕΕΛ του Αινεία-, κα-

τασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε και η Β’ 

φάση του έργου. 

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που βελτιώ-

νει τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης της 

ευρύτερης περιοχής, με σημαντικά οφέλη 

που προκύπτουν με την ολοκλήρωσή του, 

τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης των κατοί-

κων των δύο Κοινοτήτων όσο και αναβάθ-

μισης της ποιότητας ζωής τους.

Ειδικότερα κατά τη Β’ φάση του έργου 

αναλυτικά υλοποιήθηκαν: Η κατασκευή 

εξωτερικού δικτύου σύνδεσης των οικι-

σμών Τριλόφου και Καρδίας με το κεντρι-

κό αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ, τρία (3) αντλιο-

στάσια (ΑΝΤ Α, ΑΝΤ D, ANT 4), εξωτερικό 

βαρυτικό δίκτυο αγωγών Σ41 Φ250, Σ41 

Φ400, καταθλιπτικούς αγωγούς HDPE 10 

atm: 2 χ Φ225 (εξωτερικό δίκτυο), Φ90 

(εσωτερικό δίκτυο Καρδίας), διάτρηση 

κάτω από την 29η Ε.Ο. για την ολοκλήρω-

ση της αποχέτευσης των 2 οικισμών Τρι-

λόφου και Καρδίας του δήμου Θέρμης σε 

πλήρη λειτουργία.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με ανακοίνωσή της, 

ειδοποιεί τους κατοίκους – ιδιοκτήτες ακι-

νήτων, όπου έμπροσθεν αυτών διέρχεται 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, -και δεν 

έχουν έως σήμερα συνδεθεί-, όπως προ-

σέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επι-

χείρησης ώστε να υποβάλλουν αίτημα 

σύνδεσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό διάγραμ-

μα, τίτλος κτήσης, αντίγραφο λογαριασμού 

ύδρευσης και πίνακας ποσοστών ιδιοκτη-

τών (εάν υπάρχει).

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης Δαμιανός 

Ζελιλίδης με την ολοκλήρωση του σημα-

ντικού αυτού έργου τόνισε «ένα ακόμη 

έργο πνοής παραδίδεται στους συνδημότες 

μας, με στόχο την προστασία της δημόσι-

ας υγείας τους αλλά και του υδροφόρου 

ορίζοντα. Πρόκειται για σημαντικές πα-

ρεμβάσεις, που με την ολοκλήρωσή τους 

έρχονται να λύσουν χρόνια προβλήματα, 

στις δύο Κοινότητες του Τριλόφου και της 

Καρδίας και να αναβαθμίσουν τις υποδο-

μές στο δήμο μας αλλά και την ποιότητα 

ζωής όλων μας».

Ολοκληρώθηκε και η Β’ φάση του δικτύου αποχέτευσης Τριλόφου και Καρδίας

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος 
καταθέτει τις αιτήσεις στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ολοκληρώθηκε ο αγωγός φυσικού αερίου
στην Κοινότητα Καρδίας.
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Εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Θέρμης

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, ακο-
λουθώντας τον πρότυπο κανονισμό λει-

τουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, ολοκλήρωσε την υποβολή αιτήσε-
ων για φιλοξενία βρεφών και νηπίων για τη 
σχολική περίοδο 2020-2021 στους Βρεφο-
νηπιακούς Σταθμούς του δήμου Θέρμης.
Η υποβολή των αιτήσεων φέτος έγινε ηλε-
κτρονικά από την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ 
socialthermi.gov.gr, στην ειδική πλατφόρμα 
που έχει δημιουργηθεί, συμπληρώνοντας 
τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία 
μοριοδότησης των αιτήσεων. Η υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκίνησε τη Δευ-
τέρα 11 Μαΐου 2020 και ολοκληρώθηκε 
την Παρασκευή 31 Μαΐου.
Σε περίπτωση που η υποβολή των δικαιο-
λογητικών δεν είναι ολοκληρωμένη, ή δεν 
ταυτίζεται με τα στοιχεία που έχει υποβά-
λει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, χάνει τη 
σειρά μοριοδότησής του.
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών θα γίνεται καθημερινά από 1ης Ιου-

νίου έως και 20 του ιδίου μηνός στη δομή 
η οποία αποτελεί την πρώτη επιλογή του 
ενδιαφερομένου. Κάθε γονιός ή κηδεμόνας, 
θα έχει την επιλογή δύο δομών, ώστε σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει θέση στην πρώτη 
του επιλογή, να μπορεί να εξυπηρετηθεί 
από τη δεύτερη.
Στις δομές του δήμου Θέρμης φιλοξενούνται 
βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 
νήπια ηλικίας από 2,5 έως την ηλικία εγγρα-
φής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Για την εγγραφή των παιδιών, εκτός της υπο-
βολής του ηλεκτρονικού αιτήματος στην 
πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ, 
απαιτούνται:
1. Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από παιδίατρο και αντίγρα-
φο του βιβλιαρίου υγείας.
2. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέ-
ων ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να 
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή 

της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό 
του ύψους των αποδοχών τους ή βεβαίω-
ση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανερ-
γίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 
είναι άνεργοι ή βεβαίωση εισφορών από 
τον ασφαλιστικό φορέα των αυτοαπασχο-
λούμενων.
3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού ση-
μειώματος των γονέων. Στην περίπτωση μη 
υποβολής φορολογικής δήλωσης εντός του 
χρονικού διαστήματος υποβολής των δικαι-
ολογητικών, δικαιολογημένα, οι σχετικές αι-
τήσεις θα μοριοδοτηθούν εκ των υστέρων.
4. Απόδειξη του τόπου κατοικίας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας) για 
όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δημό-
τες Θέρμης.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική 
πράξη γέννησης του παιδιού.
6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γο-

νέων στους σταθμούς, εκτός των προηγού-
μενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμο-
νής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύε-
ται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή 
δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα ίδια 
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κα-
τάσταση, αντί των δικαιολογητικών, απαιτεί-
ται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βε-
βαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων που 
έχουν ήδη καταθέσει στον παιδικό.
Για επιπλέον ενημέρωσή σας για τη λειτουρ-
γία των δομών μας, τη διαδικασία μοριοδό-
τησης και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται 
απαραίτητη για τον ενδιαφερόμενο γονέα, 
μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα 
του ΝΠΔΔ socialthermi.gov.gr. και να επι-
λέξετε ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ή να επισκε-
φτείτε το site του δήμου Θέρμης.

Με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων 
ξεκίνησε το πρόγραμμα θερινής 

δημιουργικής απασχόλησης των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας–Φροντίδας και Προ-
σχολικής Αγωγής για τα παιδιά του δήμου 
Θέρμης. Αθλητικές δραστηριότητες, καλ-
λιτεχνικά και μουσικά εργαστήρια, θέατρο 
και οργανωμένα παιχνίδια ξεκινά την 1η 
Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 30 Αυ-
γούστου για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. 
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από τις 
11 Ιουνίου, γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του προγράμματος και ικανοποιού-
νται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
φιλοξενίας. Το νέο πρόγραμμα θα λειτουρ-
γήσει στους χώρους του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Θέρμης (Στρ. Μακρυγιάννη 47), 
2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου και 
στο Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δη-
μοτικού Σχολείου Βασιλικών. 
Το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Φύλα-
ξης θα έχει διάρκεια από 01.07.2020 έως 
30.08.2020 με ωράριο λειτουργίας 07:30-
15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ώρα 
προσέλευσης από τις 07:30 έως τις 09:00, με 
δυνατότητα πρώτης αποχώρησης στις 13:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κά-

τοικοι του δήμου Θέρμης ή απασχολούνται 
αποδεδειγμένα σε υπηρεσίες και επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται εντός του 
δήμου. Εξυπηρετούνται κατά προτεραιό-
τητα εργαζόμενες μητέρες μονογονεϊκών 
ή πολύτεκνων οικογενειών και στη συνέ-
χεια γονείς που εργάζονται και οι δύο. Οι 
αιτήσεις άνεργων μητέρων που διαμένουν 
στο δήμο Θέρμης, θα καλυφθούν εφόσον 
υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας 
στις δομές του προγράμματος, μετά την κά-
λυψή τους ως ανωτέρω. Αιτήσεις γονέων 
από όμορους δήμους θα καλυφθούν μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότη-
τα θέσεων φιλοξενίας στις δομές και εφό-
σον έχουν καλυφθεί οι προαναφερόμενες 
περιπτώσεις γονέων του δήμου Θέρμης.
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα για 
κάθε παιδί είναι 12 ευρώ την εβδομάδα. 
Για δύο ή τρία παιδιά που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής είναι 8 
ευρώ ανά παιδί την εβδομάδα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή και θα είναι διαθέσιμη 
από τις 11 Ιουνίου στο site του Ν.Π.Δ.Δ. 
www.socialthermi.gov.gr και μέσω της 

ιστοσελίδας του δήμου Θέρμης www.
thermi.gov.gr. Η αίτηση θεωρείται απο-
δεκτή ΜΟΝΟ εφόσον λάβετε απαντητικό 
e-mail από την υπηρεσία και μόνο τότε 
πρέπει να προχωρήσετε σε κατάθεση του 
ποσού στην τράπεζα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
εγγραφή των παιδιών είναι τα ακόλουθα: 
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
2. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή κάρτα 
ανεργίας της μητέρας σε ισχύ.
3. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Έντυ-
πο Ε1 (3η σελίδα) της φορολογικής δήλω-
σης για την απόδειξη τόπου κατοικίας.
4. Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (όχι προ-
γενέστερη του Σεπτέμβρη 2019), υπογε-
γραμμένη από παιδίατρο που να αναφέρει 
ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να 
συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες ή 
πρόσφατο Δελτίο Υγείας.
5. Υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονι-
κή μέριμνα για τη συγκατάθεσή τους στην 
παραλαβή του παιδιού/παιδιών από τρίτο 
πρόσωπο (εκτός από τους γονείς).
6. Αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα.
Τα ανωτέρω πρέπει να τα προσκομίσει ο γο-
νέας στο Σχολείο που θα επιλέξει, κατά την 
1η ημέρα παρακολούθησης του προγράμ-

ματος από το παιδί/ιά. Ο τρόπος πληρωμής 
γίνεται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης:
Α) ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(GR 2801722670005267071613962) ή 
Β) ΑΤΤΙΚΗΣ
(GR 9301608750000000084912719)
Ως καταθέτης θα αναγράφεται το όνο-
μα του γονέα στο όνομα του οποίου έχει 
υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση και αιτι-
ολογία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ 2020 & 
(ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ)». Το αποδεικτικό κα-
τάθεσης θα προσκομίζεται μαζί με τα ανω-
τέρω δικαιολογητικά καθώς η συμμετοχή 
κατοχυρώνεται με την εξόφληση. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνεί-
τε με τα τηλέφωνα: 2392330213-214-219
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Πρόγραμμα καλοκαιρινής
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το νέο πρόγραμμα θα λειτουργήσει στους χώρους 
του 1ου Δ.Σ. Θέρμης, του 2ου Τριλόφου και στο 
Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δ.Σ. Βασιλικών. 
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Άλλαξε η εικόνα 
του νηπιαγωγείου Σουρωτής
Εθελοντές κάτοικοι του χωριού αλλά και γονείς σε 

συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, την Κοινότητα και τη διεύθυνση του Νη-
πιαγωγείου, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε με 
την επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου Σουρωτής οι 38 
μικροί μαθητές που φοιτούν σε αυτό, να αντικρύσουν 
ένα όμορφο, πολύχρωμο και ευχάριστο χώρο.
Οι εθελοντές μεγαλούργησαν στον προαύλιο χώρο του 
νηπιαγωγείου τον οποίο με πολύ δουλειά και άφθονο 
μεράκι μετέτρεψαν σε ένα χώρο γεμάτο χρώμα, ζωή και 
δημιουργία. Στις παραμβάσείς συμμετείχαν με προσω-
πική εργασία, τόσο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θωμάς 
Ασλάνης όσο και γονείς παιδιών του νηπιαγωγείου.
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη εθελοντική δράση, 
που μεταμόρφωσε τον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγεί-
ου. Οι εθελοντές με όρεξη για δουλειά, καλή διάθεση 
και φορώντας το χαμόγελο τους, ανέλαβαν δράση το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και με πολλά χρώματα, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκεντρώθηκαν για να ξύ-
σουν, να στοκάρουν, να βάψουν και να διαμορφώσουν 

ευχάριστα τον περιβάλλοντα χώρο του νηπιαγωγείου.

Ειδικότερα, αντικατέστησαν και έβαψαν όλα τα παγκάκια 

και τραπεζάκια της αυλής, επιμελήθηκαν την καθαριότη-

τα και την κοπή των χόρτων, προχώρησαν σε ελαιχρω-

ματισμούς στην είσοδο του σχολείου και όπου χρειαζό-

ταν στο τοιχείο της αυλής και έβαψαν αλλάζοντας ριζικά 

την όψη στο θεατράκι που βρίσκεται επίσης στον προαύ-

λιο χώρο του νηπιαγωγείου.

Παράλληλα φρόντισαν για τη συντήρηση όλων των παι-

χνιδιών της παιδικής χαράς του σχολείου, ενώ σε αυτή 

προστέθηκε και ένα ακόμη νέο παιχνίδι.

Τέλος, η διεύθυνση του σχολείου με τη στήριξη της Προ-

έδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ευαγγελίας Κούτρη, προχώρησε στην προμήθεια του 

«σπιτιού του κήπου», για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέ-

βαλαν στη μεταμόρφωση του νηπιαγωγείου Σουρωτής 

με μία εθελοντική ενέργεια που αποτελεί μήνυμα προς 

όλους μας, πως με συνεργασία και συλλογική δουλειά, 

ενωμένοι, μπορούμε να κατορθώσουμε σπουδαία απο-

τελέσματα για τα παιδιά μας και τον τόπο μας.

Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν για το νηπιαγωγείο Σουρω-

τής με την ταυτόχρονη μετάδοση του μηνύματος του εθε-

λοντισμού και της προσφοράς, σε όλους μας, αλλά κυ-

ρίως στους μικρούς μαθητές του σχολείου. Ένα μεγάλο 

μπράβο και ευχαριστώ, σε όλους όσους συμμετείχαν για 

την όρεξή τους για προσφορά, αλλά και για τη σημαντι-

κή πρωτοβουλία τους.

Εξωραΐστηκε το 
Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Σχολαρίου

Με την βοήθεια και την εθελοντική εργασία μελών 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών 

του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου Κάτω 

Σχολαρίου. Ο σύλλογος γονέων με τη σύμφωνη γνώμη 

του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής επιτρο-

πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσής σε μια προσπάθεια να 

καλλωπιστεί το δημοτικό σχολείο, αποφάσισε να γίνουν 

διάφορες ζωγραφιές στους εξωτερικούς τοίχους ώστε να 

δοθεί λίγο χρώμα και να γίνει πιο ευχάριστο το περιβάλ-

λον των παιδιών. Η αρχή έγινε από το kibo και έπονται 

οι επόμενες από διάφορους καλλιτέχνες του χωριού.

Επανεκκίνηση με αυξημένη συμμετοχή
για τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Ξεκίνησαν και πάλι τα μαθήματα τοπικής ιστορίας στα 

Βασιλικά με αυξημένη συμμετοχή αλλά και ενδιαφέ-

ρον από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Δια Βίου 

Μάθησης. Τα μαθήματα της τοπικής ιστορίας όπως είναι 

γνωστό πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 16:00 

έως τις 20:00 στο 1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Βασιλικών.

Τα μαθήματα συνεχίζονται σήμερα στη Θέρμη με την εκ-

μάθηση της Ποντιακής διαλέκτου σε ενηλίκους, που θα 

πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από τις 16:30 έως τις 

19:00 το βράδυ και κάθε Πέμπτη από τις 20:00 έως τις 

22:00 το βράδυ στο 1ο Γυμνάσιο Θέρμης.

Πλήθος συμπολιτών μας όπως όλα δείχνουν, αγκαλιά-

ζει ολοένα και περισσότερο τα μαθήματα, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί πως το πρόγραμμα εκμάθησης της ποντιακής 

διαλέκτου είναι το πρώτο που υλοποιείται στο νομό 

Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο να συμβάλλει στη δι-

ατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού 

ελληνισμού.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων προ-

σφέρουν ο δήμος Θέρμης και το Ίδρυμα Νεολαίας και 

Διά Βίου Μάθησης, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμμα-

τείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια 

Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η παρο-

χή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα εθνικής και 

τοπικής εμβέλειας.

Να σημειωθεί τέλος ότι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου Θέρ-

μης έχει φροντίσει ώστε να τηρούνται τα απαραίτητα μέ-

τρα προστασίας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις στο 

πλαίσιο περιορισμού της νόσου του κορωνοιού, που 

λαμβάνονται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
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Ξεκίνησαν οι δράσεις
του Συμβούλιου Νέων δήμου Θέρμης
Τις πρώτες του δράσεις ανέπτυξε το Συμβούλιο Νέων 

δήμου Θέρμης. Νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 

29 ετών πολλές Κοινότητες του δήμου συμμετέχουν στο 

Συμβούλιο Νέων, εφαρμόζοντας τη σοσιοκρατική ή κοι-

νωνιοκρατική κυκλική μέθοδο. Στόχος είναι η ενίσχυση 

της έκφρασης, της ενεργού συμμετοχής των νέων, αλλά 

και της ενεργοποίησης τους σε τοπικό επίπεδο μέσα από 

μία ουσιαστική δημοκρατική διαδικασία, που βασίζεται 

σε κύκλους συναίνεσης και συνευθύνης και προκρίνει 

την ισοτιμία ανάμεσα στις κοινότητες του δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι τρεις πρώτες 

συναντήσεις καλωσορίσματος των 70 νέων που μέχρι 

τώρα, δήλωσαν συμμετοχή. Αφού χωρίστηκαν σε τρεις 

ομάδες με γεωγραφική κατανομή οι πρώτες αυτές συνα-

ντήσεις έγιναν διαδικτυακά και αποτελούσαν μια πρώτη 

ενημέρωση για το πρωτοπόρο αυτό εγχείρημα.

Οι επόμενες συναντήσεις θα είναι βιωματικά εργαστήρια 

στα οποία να μάθουν οι νέοι πώς να εφαρμόσουν τα 

εργαλεία λήψης αποφάσεων της κοινωνιοκρατικής με-

θόδου και ως ενεργοί πολίτες θα βιώσουν την ουσια-

στική δημοκρατία μέσα από διαδικασίες συναίνεσης και 

δημιουργίας. Τα επόμενα εργαστήρια – συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης ανάλογα με τις εγγραφές 

των νέων σε κάθε οικισμό. Συγκεκριμένα συναντήσεις 

θα πραγματοποιηθούν στο Ν. Ρύσιο και τη Θέρμη την 

Παρασκευή 5/6, στα Βασιλικά και τη Σουρωτή θα γίνουν 

την Τρίτη 9/6 ενώ στην Καρδία και τον Τρίλοφο την Πα-

ρασκευή 12/6.

«Στόχος μας είναι κάθε χωριό του δήμου Θέρμης να έχει 

και τη δική του ομάδα νέων. Το κάλεσμα συνεχίζεται, 

το σχήμα είναι ανοιχτό και πάντα υπάρχει η δυνατότητα 

για κάποιον να συμμετέχει όταν το θελήσει» τονίζει ο 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ν. Γε-

νιάς Στέλιος Αποστόλου.

«Τα παιδιά που συμμετείχαν στις συναντήσεις «ήρθαν» 

ενημερωμένα και «διαβασμένα»! Γνώριζαν τις βασικές 

αρχές της κοινωνιοκρατίας και ήταν ενθουσιασμένα με 

την ιδέα της τόσο ουσιαστικής και άμεσης δημοκρατίας, 

όπου αντί για την πλειοψηφική απόφαση υπάρχει η συ-

ναίνεση και αντί του «προεδρείου», υπάρχει η εκπρο-

σώπηση, η οποία αλλάζει τακτικά και ανάλογα με τη 

θεματολογία. Η πρόσκληση για συμμετοχή είναι πάντα 

ανοιχτή» τονίζουν τα στελέχη του Γραφείου Παιδείας 

του δήμου Θέρμης. 

Το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης αναπτύσσεται με 

ένα νέο μοντέλο, που υλοποιείται στην Ευρώπη και 

στον υπόλοιπο κόσμο και ο δήμος Θέρμης το φέρνει 

στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια της κοινωνιοκρατίας, νέοι 

και νέες θα αποφασίζουν οι ίδιοι και οι ίδιες για τις δρά-

σεις που θεωρούν σημαντικές για τον τόπο τους, χωρίς 

μεσολαβητές και εξωτερικές παρεμβάσεις.

Με την καινοτόμο αυτή μεθοδολογία όσοι θα συμμετέ-

χουν θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν:

- να συντονίζουν τις συναντήσεις και να συζητούν με 

ισοτιμία, διαφάνεια και συμπερίληψη,

- να αποφασίζουν με συναίνεση και όχι με πλειοψηφία 

ή το λόγο των δυνατών,

- να προτείνουν δράσεις με φροντίδα για τον τόπο τους,

- να υλοποιούν δράσεις με ανάληψη ευθυνών και όχι με 

συγκέντρωση εξουσιών,

- να δικτυώνονται μεταξύ τους, όσο και με άλλες αντί-

στοιχες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου.

Η κοινωνιοκρατία λειτουργεί με βάση την απόλυτη συ-

ναίνεση και όχι τη συγκέντρωση των εξουσιών σε μία 

ομάδα, ή ένα άτομο, ακόμη και στην πλειοψηφία. 

Με αυτό το κεντρικό σύνθημα η Αντιδημαρχία Παιδεί-

ας, δια βίου μάθησης, πολιτισμού και νέας γενιάς καλεί 

όλους τους νέους του δήμου Θέρμης να συμμετέχουν 

ενεργά στις διαδικασίες για τη συγκρότηση του Συμβου-

λίου Νέων.

Οι νέοι και οι νέες του δήμου Θέρμης για να δηλώσουν 

συμμετοχή θα πρέπει συμπληρώσουν τη φόρμα https://

forms.gle/bNHE3a8XqV314ZKbA που δημιουργήθηκε 

από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολι-

τισμού και Εθελοντισμού που «τρέχει» και στηρίζει το 

πρωτοπόρο αυτό πρότζεκτ. Η φόρμα έχει δημοσιευτεί 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την ιστοσελίδα του 

δήμου Θέρμης και είναι ανοιχτή.

https://www.facebook.com/Συμβούλιο-Νέων-Δήμου-

Θέρμης-1

https://www.facebook.com/thermi.gov.gr/

https://twitter.com/DimosThermis

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέ-

φωνα 2313300765-766, e-mail: paideia@thermi.gov.gr

Ξεκινάει
ο 2ος Κύκλος 
Συναντήσεων

Ξεκινάει ο 2ος Κύκλος Συναντήσεων των Μελών 
του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης. Με βάση 

το αναλυτικό πρόγραμμα που σας πααρθετουμε. 

Βρείτε τον Τοπικό Κύκλο, στον οποίο ανήκετε, και σας 

περιμένουμε.

Σε αυτό το σημείο, να σας υπενθυμίσουμε ότι η φόρμα 

εγγραφής νέων μελών στο Συμβούλιο Νέων Δήμου 

Θέρμης παραμένει ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Μπορείτε να την βρείτε στην σελίδα του Συμβουλίου 

Νέων Δήμου Θέρμης στο Facebook ή στο Instagram: 

youth_municipalityofthermi.
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Ποικίλες δράσεις διοργανωθήκαν 
στο δήμο Θέρμης με την ευκαιρία 

του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος, ο οποίος εορτάζετε 

στις 5 Ιουνίου. Τις δράσεις διοργάνω-

σαν διάφοροι φορείς και υποστηρίξαν 

οι Κοινότητες του δήμου Θέρμης, η 

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και 

Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Στον Άγιο Αντώνιο η νεολαία πραγματο-

ποίησε σειρά περιβαλλοντικών δράσεων 

με στόχο να ομορφύνει το χωριό τους, 

αλλά και να συμβάλει στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και στη δημιουργία κα-

λύτερων συνθηκών ζωής. 

Οι δράσεις της νεολαίας περιλαμβάναν 

καθαριότητα και καλλωπισμό σε γειτο-

νιές, δενδροφύτευση και υιοθεσία νέων 

δέντρων, ψηφιακό διαγωνισμό ζωγρα-

φικής και φωτογραφίας για με θέμα το 

περιβάλλον, εργαστήριο ανακύκλω-

σης αλλά και συμμετοχή στο Green 

Challenge της μεγαλύτερης εθελοντικής 

εκστρατείας για την προστασία του περι-

βάλλοντος Let’s Do it Greece!

Οι δράσεις άνοιξαν με το διαδραστικό 

εξ αποστάσεως εργαστήρι για μαθητές 

δημοτικού και γυμνασίου με θέμα την 

ανακύκλωση και το πλαστικό. Ακολού-

θησε την Παρασκευή 5 Ιουνίου καθαρι-

σμός γειτονιών του χωριού. Λίγο αργό-

τερα, την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε 

εθελοντική δενδροφύτευση με σημείο 

συνάντησης την Κοινότητα. Μάλιστα τα 

νεόφυτα δέντρα εντάχθηκαν σε πρό-

γραμμα υιοθεσίας δέντρων με σκοπό να 

συμβάλουν όλοι στην προστασία και τη 

φροντίδα τους. Κατά την υιοθεσία των 

δένδρων τα παιδιά τοποθέτησαν στο δέ-

ντρο το καρτελάκι υιοθεσίας, δήλωσαν 

τα στοιχεία τους στην διαδικτυακή πλατ-

φόρμα υιοθεσίας, παρέλαβαν το πιστο-

ποιητικό υιοθεσίας, για να σημειώνουν 

κάθε τρεις ημέρες το πότισμα και την 

φροντίδα του δέντρου, ενώ τέλος παρέ-

λαβαν και το σχετικό 

Παράλληλα, από την 1η έως τις 10 Ιου-

νίου διεξάχθηκε ο 22ος εξ αποστάσεως 

διαγωνισμός ζωγραφικής (για μαθητές 

νηπιαγωγείου και δημοτικού) με θέμα τη 

φύση και το περιβάλλον της. 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου μικροί και με-

γάλοι, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες με 

την επαγγελματική φωτογραφική μηχανή 

της ομάδας Νεολαίας έβγαλαν φωτογρα-

φίες με θέμα το περιβάλλον και συμμε-

τείχαν στον διαγωνισμό φωτογραφίας.

Όλα τα έργα του 1ου και 2ου διαγω-

νισμού ζωγραφικής θα δημοσιευθούν 

στην ψηφιακή έκθεση έργων ζωγραφι-

κής μας, ενώ τα έργα του διαγωνισμού 

φωτογραφίας στην ψηφιακή έκθεση σύγ-

χρονης φωτογραφίας.

Ρεπορτάζ

Πολλές δράσεις πραγματοποιήθηκαν
με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Εξωραΐστηκε
η γέφυρα
της Καρδίας

Μία νέα πιο καλαίσθητη εικόνα 
απέκτησε η έξοδος προς Θεσσα-

λονίκη του οικισμού της Καρδίας στη 

γέφυρα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονί-

κης Νέων Μουδανιών. Χάρη στην πα-

ρέμβαση εθελοντών η άμορφη εικόνα 

του μπετόν απέκτησε χρώμα και μία 

φιλική προς το περιβάλλον εικόνα.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Στο Νέο Ρύσιο η νεολαία του Λαογρα-

φικού Συλλόγου «Η Αρετσού» σε συ-

νεργασία με την Κοινότητα, προχώρησε 

στον καθαρισμό του πεζόδρομου – πο-

δηλατοδρόμου του Νέου Ρυσίου.

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ
Στον οικισμό του Μονοπήγαδου ενεργοί 

πολίτες με την υποστήριξη του πολιτιστι-

κού συλλόγου με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Περιβάλλοντος προχώρησαν 

σε δενδροφύτευση νέων δέντρων.

Σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον 

και την προστασία του, με εθελοντική 

προσφορά, καθώς ο εθελοντισμός όπως 

αποδεικνύεται στην πράξη είναι στάση 

ζωής για πολλούς και αποτελεί προτεραι-

ότητα. Συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες 

εθελοντικής εργασίας δίνουν τη δική τους 

μάχη για την προστασία του περιβάλλο-

ντος.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους 

όσους πρόσφεραν την αγάπη και την ερ-

γασία τους, προσπαθώντας παράλληλα 

να παρακινήσουν και να ευαισθητοποιή-

σουν με το έργο τους, όλους εμάς.
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Ρεπορτάζ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος ο δήμαρχος Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος στο μήνυμά του 

τονίζει ότι «Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-

λοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 

Ιουνίου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του 

ΟΗΕ το 1972 για την ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχε-

τικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Φέτος, που ο εορτασμός της γίνεται εν μέσω 

μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, 

καταδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η 

ανάγκη για την προστασία της φύσης ώστε 

να έχουμε υγεία, καλύτερη ποιότητα ζωής 

και ευημερία. Χρειάζεται να «αλλάξουμε» 

πορεία σε επίπεδο παγκόσμιας κοινότητας, 

κοινωνικού συνόλου, αλλά και προσωπι-

κά. Χρειάζεται ο καθένας και η καθεμία από 

μας να αναθεωρήσουμε τι αγοράζουμε και 

τι καταναλώνουμε, να υιοθετήσουμε βιώσι-

μες συνήθειες, βιώσιμα γεωργικά και επιχει-

ρησιακά πρότυπα, να προστατέψουμε τους 

φυσικούς πόρους, τα άγρια περιβάλλοντα 

και την άγρια φύση, όπου αυτή συνεχίζει 

να υπάρχει, είναι ανάγκη ως κοινωνίες και 

σε ατομικό επίπεδο να δεσμευτούμε για την 

προστασία της φύσης και της ζωής ώστε να 

έχουμε ένα μέλλον. 

Ο δήμος Θέρμης έχει ακολουθήσει αυτή 

την πολιτική επιλογή εδώ και πολλές δεκα-

ετίες. Η ύπαρξη δύο μεγάλων χωματερών 

στην περιοχή μας και ο αγώνας για το κλεί-

σιμο, αλλά και την ανάσχεση των επιπτώ-

σεων στο περιβάλλον σημάδευσε τον δη-

μόσιο βίο για δεκαετίες. Αυτή η ευαισθησία 

για το περιβάλλον οδήγησε εδώ και χρόνια 

σε συνειδητές επιλογές παρεμβάσεων προ-

στασίας και αναβάθμισης του περιβάλλο-

ντος τις οποίες υλοποιούμε και στηρίζουμε 

σε πολλαπλά επίπεδα, όπως για παράδειγ-

μα το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

απορριμμάτων σε όλο το φάσμα των απο-

βλήτων και η φιλοξενία της μονάδας ανα-

κύκλωσης υλικών συσκευασίας, ο αγώνας 

για τη δημιουργία αποχετευτικών δικτύων 

σε όλους τους οικισμούς του δήμου Θέρ-

μης και μίας νέας εγκατάστασης επεξεργασί-

ας λυμάτων, η προσπάθεια για ορθολογική 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, η δημι-

ουργία φραγμάτων και η αξιοποίηση τους, 

τα έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης 

δασικών εκτάσεων, η δημιουργία του Κέ-

ντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι 

βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε υποδομές. 

O δήμος Θέρμης καθοδήγησε τον περιφε-

ρειακό σχεδιασμό για χωρίς καύση επε-

ξεργασία και XYTY και στη συνέχεια συμ-

φώνησε στην κατασκευή ΜΕΑ και ΜΕΒΑ 

στο δήμο μας για την καλύτερη περιβαλ-

λοντική διαχείριση των οικιακών μας απο-

βλήτων. Είναι ο πρώτος δήμος στην Ελ-

λάδα που δεσμεύτηκε υπογράφοντας για 

τη μείωση των εκπομπών CO2, το Σύμ-

φωνο των Δημάρχων το 2009, ενώ από 

το 2017 είναι ο πρώτος ελληνικός δήμος 

μέλος της Climate Alliance, του μεγαλύ-

τερου δικτύου της τοπικής αυτοδιοίκησης 

για την κλιματική αλλαγή. Για το θέμα 

αυτό θα συζητήσουμε στην on line εκδή-

λωση με τίτλο «Μια ταινία-Μια συζήτηση 

για τον Αμαζόνιο», την Πέμπτη 11 Ιουνίου 

2020 και ώρα 18.30 που συνδιοργανώ-

νουμε με το δίκτυο Climate Alliance. Η 

φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 

είναι η ώρα της φύσης. Όπως διαμηνύει 

ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουτέρεζ «για να φροντίσουμε τον άν-

θρωπο πρέπει να φροντίσουμε τη φύση». 

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Πολλαπλές οι δράσεις του δήμου Θέρμης
για την προστασία του περιβάλλοντος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το ντοκιμαντέρ «Countdown on River 

Xingu V» του Μάρτιν Κέσλερ αποτέ-

λεσε το έναυσμα για την διαδικτυακή εκ-

δήλωση «Μια ταινία -Μια συζήτηση για 

τον Αμαζόνιο», που διοργάνωσε η Ανα-

πτυξιακή Εταιρία των ΟΤΑ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. 

Στην εκδήλωση προβλήθηκε η σύντο-

μη έκδοση του ντοκιμαντέρ (25 λεπτών) 

«Countdown on River Xingu V» του 

Μάρτιν Κέσλερ. Η ταινία, αναφέρεται 

στην προτελευταία φάση κατασκευής του 

υπερ-φράγματος Μπελο Μόντε, του τρί-

του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο, 

στον ποταμό Ξινγκού, παραπόταμο του 

Αμαζονίου. Το ντοκιμαντέρ πραγματεύε-

ται το ζήτημα της δημιουργίας μεγάλων 

τεχνικών έργων, με σκοπό την ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θέτοντας 

το ερώτημα, κατά πόσο η δημιουργία 

ανάλογων έργων είναι τελικά περιβαλλο-

ντικά φιλική. 

Ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση, 

στην οποία συμμετείχαν: ο σκηνοθέτης 

του ντοκιμαντέρ, Martin Kessler, ο πρό-

εδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Σπυρί-

δων Οικονόμου, ο υπεύθυνος σε θέμα-

τα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής της 

GREENPEACE Ελλάδας, Τάκης Γρηγορί-

ου και ο δήμαρχος Θέρμης, και μέλος 

του δικτύου Climate Alliance, Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος. Σημειώνεται ότι η ται-

νία προβλήθηκε στο πλαίσιο του έργου 

«Change the power – (em)power to 

change: Local authorities towards the 

SDGs and Climate Justice», που συγχρη-

ματοδοτείται από την πρόγραμμα της Ε.Ε., 

«Development Education and Awareness 

Raising» (DEAR) το οποίο υλοποιείται με 

επικεφαλής εταίρο την Climate Alliance 

Γερμανίας.

Διαδικτυακή συζήτηση για τον Αμαζόνιο
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τρίτο απινιδωτή απέκτησε η Καρδία

Περισσότερες από 2.000 κλήσεις και 50 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης υλοποιήθη-

κε από το πρόγραμμα «τηλεφροντίδας» 

του δήμου Θέρμης. Όλα τα περιστατικά 

είχαν αίσια εξέλιξη καθώς οι ωφελούμενοι 

έλαβαν την απαραίτητη βοήθεια εγκαίρως 

είτε αφορούσαν σε περιπτώσεις πτώσης 

εντός οικίας χωρίς τραυματισμό όπου ειδο-

ποιήθηκαν άμεσα μόνο οι επαφές έκτακτης 

ανάγκης, είτε αφορούσαν περιπτώσεις με-

ταφοράς ωφελούμενων σε νοσοκομειακή 

μονάδα για αντιμετώπιση κρίσιμων προ-

βλημάτων υγείας.

Η δράση «τηλεφροντίδας» μέσω της εται-

ρίας LIFELINK υλοποιείται όπως είναι γνω-

στό στο δήμο Θέρμης σε πιλοτική μορφή 

από τις 17 Νοεμβρίου 2017 που ολοκλη-

ρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού 

στους ωφελούμενους και ξεκίνησε η δρά-

ση του.

Μέσω του συστήματος της «τηλεφροντί-

δας», επιβλέπεται το περιβάλλον, εντός 

και εκτός οικίας, η συμπεριφορά και η κα-

θημερινή δραστηριότητα ενός ανθρώπου 

με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την 

έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις 

οποίες χρειάζεται βοήθεια. Η «τηλεφρο-

ντίδα» απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και αν-

θρώπους που πάσχουν από χρόνια προ-

βλήματα υγείας. Βασικός σκοπός της υπη-

ρεσίας είναι να δημιουργεί τις απαραίτητες 

συνθήκες για την παραμονή στο σπίτι και 

την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων που 

χρίζουν βοήθειας συμβάλλοντας ταυτό-

χρονα στην καθυστέρηση ή και αποφυγή 

παροχής περισσότερο κοστοβόρων υπη-

ρεσιών.

Η υπηρεσία «τηλεφροντίδας» αναδεικνύε-

ται σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο 

φροντίδας και προστασίας της ιδιαίτερα ευ-

άλωτης ομάδας των ηλικιωμένων πολιτών 

και η υποστήριξη που δέχονται τα άτομα 

μέσω του συστήματος έχει σαν αποτέλε-

σμα αφενός τη δημιουργία αισθήματος 

ασφάλειας και αυτοπεποίθησης από τους 

ωφελούμενους λόγω του εύκολου τρόπου 

κλήσης βοήθειας, αφετέρου την αίσθηση 

ασφάλειας και ξεγνοιασιάς από τους συγ-

γενείς λόγω ύπαρξης 24ωρης παρακο-

λούθησης και ανταπόκρισης. Παράλληλα 

ο δήμος έχει ένα εργαλείο συγκέντρωσης 

στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες της κοι-

νότητας, σχεδιασμού και εφαρμογής προ-

γραμμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και 

συμβουλευτικής, βελτίωσης της υγείας του 

πληθυσμού, αύξησης της αποτελεσματικό-

τητας δράσεων και συναφών υπηρεσιών.

Τα συστήματα «τηλεφροντίδας», όχι ιδιαί-

τερα γνωστά ακόμη στη χώρα μας, χρησι-

μοποιούνται με επιτυχία στα περισσότερες 

χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, 

στις ΗΠΑ, τον Καναδά και Αυστραλία για 

πάνω από 40 χρόνια και στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία, η παροχή των υπηρεσι-

ών επιδοτείται από κρατικούς φορείς.

Οι τέσσερις (4) κοινωνικοί λειτουργοί των 

αντίστοιχων δομών του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» του δήμου συνδρά-

μουν στην λειτουργία της δράσης Τηλε-

φροντίδας τόσο με την επιλογή των ωφε-

λούμενων από διάφορες κοινότητες του 

δήμου όσο και με την άμεση ανταπόκρισή 

τους σε κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης 

των ωφελούμενων ή της αναδόχου εται-

ρίας. Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται 

στον δήμο Θέρμης αφορούν 100 ωφελού-

μενους εκ των οποίων 30 στο Ν. Ρύσιο, 33 

στη Θέρμη, 22 στην Μίκρας και 15 στα Βα-

σιλικά. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμ-

ματος οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται 

αρωγοί για την εύρυθμη λειτουργία του 

και σε πολλές από τις περιπτώσεις κλήσε-

ων είτε αφορά πτώσεις εντός οικίας, είτε 

επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Ανταπόκριση σε περισσότερες 
από 2.000 κλήσεις ηλικιωμένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Στο γραφείο του συλλόγου δράσεων 
κάτοικων Καρδίας, το οποίο βρίσκεται 

πίσω από το δημοτικό κτίριο της Κοινότη-
τας (θυρίδες), τοποθετήθηκε ο τρίτος απινι-
δωτής που απέκτησε οικισμός της Καρδίας. 
Η απόκτηση του νέου απινιδωτή προήλθε 
κατά το ήμισυ από την χορηγία της Μακε-
δονικής Διακονίας του Σαν Φραντζίσκου 
Καλιφορνίας μέσω της κας Βούλας Παυλί-
δου. Το υπόλοιπο ποσό για την αγορά του 
απινιδωτή καλύφθηκε από το παζάρι που 
διοργάνωσε η επιχείρηση ΚΑΦΕ ΟΚΤΩ.

Σημειώνεται ότι ο οικισμός της Καρδίας δι-
αθέτει άλλους δύο απινιδωτές, οι οποίοι 
ο ένας βρίσκεται στα γραφεία της Πολιτι-
κής προστασίας Μίκρας και ο άλλος στα 
γραφεία του Α.Ο. Καρδίας. Σε περίπτωση 
οποιαδήποτε ανάγκης μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τα παρακάτω άτομα που 
έχουν γνώση της χρήσης του: Νίκος Μπα-
κάλογλου τηλ. 6972271056, Ιωακείμ 
Τρικαλιαρης, τηλ. 6947848135, Φωτεινή 
Καλλονά, τηλ. 6943108806, Ελένη Μάλ-
γαρη, τηλ. 6932330301, Ανδρέας Δελη-
μήτρου, τηλ. 6936786516, Θέμης Στεφά-
νου, τηλ. 6976033779 και Βάνα Βασιλείου 
6988985348.
Καλούνται, επίσης, όσοι από τους κατοί-
κους γνωρίζει τη χρήση του και θέλουν να 
συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα να δηλώ-
σουν την συμμετοχή τους και το τηλέφωνό 
τους στον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωακείμ 
Τρικαλιάρης, τηλ. 6947848135.

Ευχαριστήριο
του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στους ωφελούμενους του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου του δήμου Θέρ-

μης διατέθηκαν, τα 950 κιλά πατάτες 

που προμηθεύτηκε, με την βοήθεια της 

κας Κυριακής Φράγκου από το λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης ο προνιακός φορέας 

του δήμου μας.

Η διοίκηση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του δήμου Θέρμης ευχαριστεί την 

κ. Κυριακή Φράγκου για την παρέμβα-

ση, τους κ.κ. Ντίνο και Χρήστο για την 

δωρεά καθώς και τον Γιώργο και τον 

Ανδρέα που βοήθησαν να φορτωθούν 

στο φορτηγάκι του Παντοπωλείου. 

22
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γυμναστική μέσω διαδικτύου
για μικρούς και μεγάλους
Διαδικτυακά μαθήματα γυμναστικής για μικρούς και 

μεγάλους συνεχίζει να προσφέρει το Αθλητικό Κέ-
ντρο και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλο-
ντος Αθλητισμού του δήμου Θέρμης μέχρι να επαναλει-
τουργήσουν τα γυμναστήρια του δήμου. Άνθρωποι κάθε 
ηλικίας σε όλο το δήμο Θέρμης αθλούνται διαδικτυακά 
με τους γυμναστές του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης, του-
λάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, ασκούμενοι στο 
χώρο τους. Μάλιστα, για να προετοιμάζονται οι ασκού-
μενοι και για να γίνεται το μάθημα με καλύτερο συγχρο-
νισμό οι γυμναστές και γυμνάστριες των προγραμμάτων 
στέλνουν και αναρτούν προκαταβολικά τα βίντεο με τις 
ασκήσεις.
Συγκεκριμένα, τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα αφορούν 
τα προγράμματα γυμναστικής τα οποία υλοποιούνται με 
το Πρόγραμμα Άθλησης για όλους και ειδικότερα τα τμή-
ματα «Γυναίκα και Άσκηση», «Άσκηση και Τρίτη Ηλικία» 
και «Άσκηση και Παιδί». 
Τα προγράμματα γυμναστικής υλοποιούνται εξ αποστά-
σεως, είτε με σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατ-
φόρμας Zoom για τους εγγεγραμμένους στα τμήματα είτε 

ασύγχρονα, με βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 
μπορεί κανείς να βρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του δήμου Θέρμης.
«Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά η μεγάλη συμμετοχή και η 
επιτυχία των τμημάτων γυμναστικής εξ αποστάσεως. Εί-
ναι, όμως, ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι τώρα πια 
μοιραζόμαστε τα βίντεο με τις ασκήσεις με όλους όσους 
θέλουν να γυμναστούν και δεν μπορούν να επισκεφτούν 
το γυμναστήριο. Στη δύσκολη αυτή περίοδο, που ακό-
μη διανύουμε, η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα 
αποτελούν ουσιαστικά όπλα στη φαρέτρα της ψυχικής 
και σωματικής υγείας» δήλωσε ο Νίκος Λαγός, αντιπρό-
εδρος της ΔΕΠΠΑΘ και υπεύθυνος αθλητικού τομέα.
Παρακάτω, δίνονται ενδεικτικά κάποιες από τις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις στις οποίες παρουσιάζονται διάφορες 
ασκήσεις.

Σημαντικές βελτιώσεις του χώρου του ποδοσφαιρι-
κού γηπέδου Αγίας Παρασκευής ολοκληρώθηκαν 

το τελευταίο χρονικό διάστημα από τα συνεργεία της 
ΔΕΠΠΑΘ.
Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην ανακαίνιση των χώ-
ρων των αποδυτηρίων των χώρων υγιεινής και των πά-
γκων του γηπέδου ενώ παράλληλα έγινε γενικός έλεγ-
χος των ηλεκτρολογικών του γηπέδου προκειμένου να 
διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και ελλείψεις, καθώς 
και εργασίες βελτίωσης του περιβάλλοντα χώρου του.
Αναλυτικά οι εργασίες περιλάμβαναν γενική ανακαίνιση 
παλαιών και νέων αποδυτηρίων, με τοποθέτηση νέων 
δαπέδων και γυψοσανίδων οροφής, αναβάθμιση των 
χώρων υγιεινής εσωτερικών και εξωτερικών, ελαιοχρω-
ματισμούς σε όλους τους χώρους, νέα πολυκαρβονικά 
στους πάγκους των ομάδων καθώς και νέα «πλακά ζ 
θαλάσσης» στους πάγκους των αναπληρωματικών.
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Ραιδεστού οι παρεμ-
βάσεις αφορούσαν κυρίως σε συντηρήσεις και ελαιο-
χρωματισμούς καθώς και σε νέες κατασκευές εντός του 
γηπέδου.
Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο ποδο-
σφαιρικό γήπεδο της Νέας Ραιδεστού και συγκεκριμέ-
να: κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν νέοι πάγκοι 
αθλητών και ολοκληρώθηκαν οι ελαιοχρωματισμοί 
όλων των χώρων του γηπέδου εσωτερικά και εξωτερι-
κά. Τέλος έγινε ο έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρο-

λογικών και του φωτισμού του γηπέδου, ώστε όλα να 

είναι έτοιμα για την προετοιμασία των ομάδων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η ΔΕΠΠΑΘ θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του κα-

λοκαιριού τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στους χώρους 

των δημοτικών αθλητικών υποδομών, των ποδοσφαιρι-

κών γηπέδων, των 5Χ5 γηπέδων και των κλειστών γη-

πέδων μπάσκετ στην κατεύθυνση λειτουργικής αλλά και 

αισθητικής τους αναβάθμισής τους.

Στόχος των πολλαπλών παρεμβάσεων είναι η καλύτερη 

δυνατή συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων του δήμου μας, με ιεράρχηση προτεραιοτή-

των και προγραμματισμό, ικανοποιώντας αιτήματα συν-

δημοτών μας, για την αποδοτικότερη επαναλειτουργία 

όλων των δημοτικών αθλητικών μας χώρων, αλλά και 

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών αθλη-

τών και θεατών με την άρση των περιοριστικών μέτρων 

και την επιστροφή στην κανονικότητα.

«Θέλουμε περισσότερες επιλογές για την άθληση και 

την ψυχαγωγία προς όλους τους δημότες μας, εξασφα-

λίζοντας λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις στο σύ-

νολο του Δήμου Θέρμης, με τη σωστή και έγκαιρη συ-

ντήρησή τους, που αποτελούν διαχρονικά πρώτη προ-

τεραιότητά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις 

του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

Πολλαπλές παρεμβάσεις στα ποδοσφαιρικά γήπεδα
Αγίας Παρασκευής και Νέας Ραιδεστού

23

Γυμναστική μέσω διαδικτύου, με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
μέσω της πλατφόρμας Zoom. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2ZUfE9QjoE5msw0J8WsRvNGKnfHh4vph
https://safeyoutube.net/w/pr34
https://www.youtube.com/watch?v=YxydUQgnGRw&app=desktop

Το γήπεδο της Αγ. Παρασκευής Το γήπεδο της Ν. Ραιδεστού
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

Ποικίλες εθελοντικές δράσεις αναπτύσ-
σει στον οικισμό του Μονοπήγαδου η 

εθελοντική ομάδα του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Μονοπήγαδου.

Πρόκειται για μία σειρά αξιόλογων δράσε-

ων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβά-

νουν, καθαρισμούς πεζοδρομίων και άλ-

λων χώρων του οικισμού, κόψιμο χόρτων, 

μικροσυντηρήσεις, κούρεμα του αγωνιστι-

κού χώρου και καθαρισμό των σκουπιδιών 

του γηπέδου, δεντροφύτευση κ.α.

Οι εθελοντικές δράσεις καλλιεργούν ένα 

διαφορετικό κλίμα στην τοπική κοινωνία 

και συμβάλουν στην βελτίωση της εικόνας 

και του περιβάλλοντα χώρου του οικισμού.

Ποικίλες εθελοντικές δράσεις

Ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική περίοδος 
για την Πολιτική Προστασία Θέρμης

Άλλη μία δημιουργική χρονιά εκπαι-
δεύσεων έφτασε στο τέλος της για 

τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας Θέρ-

μης. Μία χρονιά με ποικίλες εμπειρίες, 

νέες εκπαιδεύσεις και εμπειρίες και νέες 

γνώσεις. 

Τα μέλη της ομάδας έδωσαν ραντεβού 

τον Σεπτέμβριο για νέες εκπαιδεύσεις, με 

την ευχή το φετινό καλοκαίρι να έχουμε 

μία καλή αντιπυρική περίοδο και λιγότε-

ρα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εκμισθώθηκε το Κοινοτικό καφενείο στο Λειβάδι

Μετά από δυο χρόνια πρόκειται να λει-
τουργήσει και πάλι το κοινοτικό καφε-

νείο Λειβαδίου. Μετά από μία άγονη περίο-
δο πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση της 
ενοικίασης του καφενείου-ψητοπωλείου, 
το οποίο σύντομα θα επαναλειτουργήσει. 
Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Λει-
βαδίου Δημήτρης Γουδήρας, δεν πρόκειται 
για μια απλή επιχείρηση καφενείου – ψητο-
πωλείου. Το κοινοτικό καφενείο του Λειβα-
δίου έχει μακρά ιστορία. Λειτουργεί από το 
έτος 1907. Το είχε κτίσει τότε η Αδελφότητα 
Ανάπλασις για να λειτουργεί ως καφενείο 
και ξενώνας με σκοπό τα έσοδα από την 
εκμετάλλευση να δίδονται στα σχολεία του 
Λειβαδίου, το Γραμματοδιδασκαλείο και 
την Αστική Σχολή, η οποία ήταν τότε η πο-
λυπληθέστερη της επισκοπής Αρδαμερίου. 
Είχε το 1904 230 μαθητές και μαθήτριες.
Έκτοτε το κοινοτικό καφενείο λειτούργησε 
ως χώρος κοινωνικών και πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων, σε γιορτές και πανηγύρια, σε 
γάμους και βαφτίσεις, αλλά και καθημερι-

νά ως χώρος αναψυχής και συναντήσεων 

των κατοίκων, ανδρών και γυναικών, νέων 

και ηλικιωμένων.

«Έτσι θα θέλαμε και ελπίζουμε να λειτουρ-

γήσει το κοινοτικό καφενείο–ψητοπωλείο 

και στο εξής. Χρέος των κατοίκων και των 

φίλων του Λειβαδίου είναι να υποστηρίξου-

με τη λειτουργία του κοινοτικού καφενείου, 

το οποίο θα λειτουργεί και ως ΚΑΠΗ, να 

είναι καθημερινά ανοιχτό και να φωτίζει τα 

βράδια την πλατεία. Να μην επιτρέψουμε 

με τη στάση μας να κλείσει αυτό πάλι και 

το σκοτάδι να σκεπάζει την πλατεία προ-

καλώντας μελαγχολία και θλίψη στις ψυχές 

μας» υπογράμμισε ο κ. Γουδήρας.

Εικόνες από τις εθελοντικές δράσεις στον οικισμό του Μονοπήγαδου

ThermisDromena_194.indd   24ThermisDromena_194.indd   24 24/6/20   5:07 PM24/6/20   5:07 PM



Εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της 
μάχης των Βασιλικών της 9ης και 10ης 

Ιουνίου 1821 και του ολοκαυτώματος της 
περιοχής διοργανώθηκε στα Βασιλικά, στην 
πλατεία «Χάνια», όπου βρίσκεται και το μνη-
μείο των ηρώων. Το 1821 τα Βασιλικά συμ-
μετείχαν στην επανάσταση και υπέστησαν 
ολοκληρωτική καταστροφή. Τον Ιούνιο του 
1821 μία δύναμη 2.000 επαναστατημένων 
ανδρών με επικεφαλής τον Καπετάν Χάψα 
κινήθηκε από την Ιερισσό μέσω των χωριών 
της Βορείου Χαλκιδικής και μπήκε απελευθε-
ρωτής στη Γαλάτιστα. Οι εξεγερμένοι Έλληνες 
συνέχισαν την πορεία τους προς τη Θεσσαλο-
νίκη, ενώ τα τούρκικα αποσπάσματα υποχω-
ρούσαν προς τη Θεσσαλονίκη. 
Ο Καπετάν Χάψας με τους άνδρες του στις 8 
Ιουνίου του 1821 έφθασε στη Θέρμη (Σέδες). 
Εκεί έγινε μάχη με το ιππικό του Αχμέτ Μπέη 
των Γιαννιτσών (Άλλες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι αυτή η μάχη έγινε κοντά στη Γεωργι-
κή Σχολή). Οι Οθωμανοί Τούρκοι νικήθηκαν 
και υποχωρήσαν. Τα δεδομένα άλλαξαν με 
την εμφάνισή του Μπαϊράμ πασά και τότε 
οι επαναστατημένοι Έλληνες αποφάσισαν 
να οπισθοχωρήσουν στους πρόποδες του 
βουνού Βούζιαρη. Ο Καπετάν Χάψας έδωσε 
εντολή να φύγουν οι άμαχοι και τα γυναικό-

παιδα από τα Βα-

σιλικά και να πάνε 

στο μοναστήρι της 

Αγίας Αναστασίας. 

Όμως τους πρό-

λαβε το ιππικό του 

Αχμέτ Μπέη και 

ακολούθησε μεγάλη σφαγή των αμάχων.

Η μάχη που ακολούθησε ήταν φοβερή, ο 

Καπετάν Χάψας όρμησε με το σπαθί στο χέρι 

κατά του τουρκικού στρατεύματος. Έπεσαν 

όλοι πολεμώντας μέχρι ενός. Ήταν Δευτέρα 

10 (κατά άλλους 13) Ιουνίου του 1821. Οι 

Έλληνες άφησαν στο πεδίο της μάχης 63 ή 

68 νεκρούς άντρες και οι τούρκοι πολύ πε-

ρισσότερους, καθώς και εκατοντάδες γυναι-

κόπαιδα και από άλλους πολεμιστές που 

είχαν πέσει νωρίτερα στις μάχες. Σημαντικοί 

αγωνιστές της περιόδου αυτής από τα Βασι-

λικά ήταν ο Αθανάσιος Μόσχου γεννημέ-

νος το 1795 καθώς επίσης και οι Γεώργιος 

Αθανασίου, Δημήτριος Ιωάννου, Γεώργιος 

Λιάπης, Νικόλαος Νέστωρος, Νικόλαος Ρά-

πτης, Άνθιμος Στέριου, Αδαμάντιος Φίλης και 

Βασίλειος Κοτζιόγλου με τους γιους του Ανα-

στάσιο και Δημήτριο, ενώ μέλος της Φιλικής 

Εταιρείας ήταν επίσης, ο Αθανάσιος Κοτζιάς.

Με ένα διαφορετικό εορτασμό, με 
θρησκευτική κατάνυξη αλλά και 

αποστάσεις μεταξύ των παρευρισκόμε-

νων, τίμησαν την ημέρα του Αγίου Πνεύ-

ματος κάτοικοι και επισκέπτες στην Περι-

στερά. Φέτος, ο θρησκευτικός εορτασμός 

περιελάβανε πανηγυρική Θεία λειτουργία 

στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και όχι στο 

εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας όπως συνέ-

βαινε τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των 

απαγορεύσεων της υγειονομικής κρίσης.

Με αποστάσεις μεταξύ των κατοίκων αλλά 

και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασί-

ας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ 

αναβίωσε και το έθιμο με το παραδοσιακό 

κουρμπάνι αμέσως μετά το τέλος της θείας 

λειτουργίας. 

Σύμφωνα πάντα με το έθιμο, όπως κάθε 

χρόνο έτσι και φέτος οι κτηνοτρόφοι της 

Περιστεράς πρόσφεραν τα σφαχτά τους 

και εθελοντές και κάτοικοι του χωριού 

φρόντισαν, ώστε να προετοιμάσουν και να 

μαγειρέψουν σε καζάνια το κουρμπάνι, το 

οποίο προσφέρθηκε στους παρευρισκό-

μενους.

Ο φετινός εορτασμό ολοκληρώθηκε με 

την ευχή όλων την επόμενη χρονιά, να 

πραγματοποιηθεί και πάλι στο ξωκλήσι 

της Αγίας Τριάδος. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ

Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού

Επετειακή εκδήλωση 
για τη μάχη των Βασιλικών

Εορτασμός του Αγίου Πνεύματος 
στην Περιστερά

Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε στον οικισμό του 

Μονοπήγαδου, παρουσία του δημάρχου Θέρμης Θεό-
δωρου Παπαδόπουλου και της προέδρου της Κοινότη-
τας Αγίου Αντωνίου Πόπης Πουρσανιδο. Η εκδήλωση 
μνήμης για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας του Πο-
ντιακού Ελληνισμού περιλάμβανε την τέλεση μνημόσυ-
νου και τρισάγιο στο μνημείο του Πόντιου Ακρίτα.
Η φετινή εκδήλωση ήταν λιτή χωρίς ομιλίες και κερά-
σματα λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν λόγο της 
υγειονομικής κρίσης. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα εί-
μαστε όλοι εδώ να κάνουμε την εκδήλωση όπως τους 
πρέπει...
Με δήλωσή του για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι «Σήμερα συμπλη-
ρώνονται εκατόν ένα χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το κεμαλικό 
καθεστώς. Εκατόν ένα χρόνια ανέσπερης μνήμης που, 

φέτος, τιμούμε σιωπηρά. Χωρίς συγκεντρώσεις, εκδη-
λώσεις και συγχρωτισμό, αλλά δεν ξεχνούμε. 
Έναν αιώνα μετά, η 19η Μαΐου είναι ορόσημο και ηχηρό 
μήνυμα διεκδίκησης της αναγνώρισης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου από τη διεθνή κοινότητα. 
Είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε να πιέζουμε για 
την αναγνώριση της μαύρης σελίδας της ιστορίας μας, 
που άφησε τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και πλέον 
νεκρούς και εκτοπισμένους. Όχι μόνο για τη δικαίωση 
των χαμένων, βασανισμένων, ξεριζωμένων Ελλήνων, 
αλλά επειδή δεν πρέπει να επαναληφθεί για κανένα 
λαό, πουθενά στον κόσμο. 
Εκατόν ένα χρόνια μετά την προσπάθεια εξόντωσης του 
ελληνικού στοιχείου μέσα από τη βίαιη και δολοφονική 
εκδίωξη των Ποντίων από τις πατρογονικές τους εστίες, 
τιμούμε όχι μόνο τους νεκρούς και τους εκτοπισμένους. 
Τιμούμε και εκείνους που άντεξαν τα δεινά και έφτασαν 
εδώ, στον τόπο μας, στα χωριά του δήμου Θέρμης. 
Μαζί με τις μνήμες και τον πόνο τους έφεραν τα ήθη, τα 

έθιμα, την πνευματική καλλιέργεια, τις τέχνες. Έδειξαν το 
σθένος τους, ξαναέστησαν τη ζωή τους, πρόκοψαν και 
όλοι οι Έλληνες γίναμε κοινωνοί του πολιτισμού και της 
αξιοσύνης τους.
Η ιστορική μνήμη είναι και παραμένει ζωντανή, μαζί με 
την τιμή και την ευγνωμοσύνη που οφείλουμε προς τον 
Ποντιακό Ελληνισμό».
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
11ης ΜΑΡΤΙΟΥ

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό οικονομικού έτους 2020 (8η αναμόρ-

φωση). Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης το-

ποθετήθηκε με λευκό.

-Το σώμα ενημερώθηκε από τον πρόεδρο 

του ΦΟΔΣΑ κ. Γεράνη και την διευθύντρια 

κ. Μπακιρτζή.

- Συγκρότησε ομόφωνα την Δημοτική Επι-

τροπή Διαβούλευσης. Κατά την συζήτηση 

για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. 

Φάσσας, Κ. Γραικός, Μ. Καπουσούζη -Κα-

ραγιάννη, Σ. Φωτιάδης, Β. Γκοστίλης και Θ. 

Καρκατζούνης απείχαν από την ψηφοφορία. 

- Ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του δήμου 

Θέρμης ως συνδρομητικού μέλους στον 

Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Όρι-

σε, μάλιστα ως εκπρόσωπο του δήμου του 

Δ.Σ. Κ. Τιτέλη, με αναπληρώτρια του τη 

Δ.Σ. Α. Τσιφτελίδου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότα-

σης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ 2014-2020) –κωδ. πρόσκλησης στο 

ΟΠΣΑΑ 8.3.2_1 για τη πράξη «Εργασίες Δι-

αχείρισης Υπολειμμάτων Υλοτομίας Έκτα-

κτης Κάρπωσης Δημοτικού Δασοκτήματος 

Ισενλή ΔΔ Θέρμης».

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 2η παρά-

τασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 

του έργου: «Κατασκευή πάρκου ευαισθη-

τοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην Τ.Κ. 

Καρδίας (Del.4.2.1)», προϋπολογισμού 

282.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) (αρ. μελέτης: 

09/2016, αρ. έργου: 07/2019). Κατά την 

συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 

Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Μ. Καπου-

σούζη-Καραγιάννη, Σ. Φωτιάδης και Β. Γκο-

στίλης καταψήφισαν.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση 

της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου 

στο δήμο Θέρμης». Κατά την συζήτηση 

για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. 

Φάσσας, Κ. Γραικός, Μ. Καπουσούζη-Κα-

ραγιάννη, Β. Γκοστίλης, Σ. Φωτιάδης και Θ. 

Καρκατζούνης καταψήφισαν.

- Ενέκρινε ομόφωνα την οριστική παραλα-

βή της υδραυλικής μελέτης, της οριστικής 

στατικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο 

εκπόνησης της μελέτης «Διευθέτηση Ρέμα-

τος Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού δήμου Θέρμης».

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παρα-

λαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Δια-

μόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Θ. Κου-

γιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου και Αθαν. 

Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο οδικό 

δίκτυο» (Αρ. μελέτης: 09/2019, Αρ. έργου: 

1/2020).

- Όρισε ομόφωνα την τριμελή επιτροπή πα-

ραλαβής για τις παραλαβές των προϊόντων 

ΤΕΒΑ για το έτος 2020 και τον υπεύθυνο 

διανομών/αποθηκών.

- Ενέκρινε ομόφωνα τον επιμερισμό αμοι-

βής πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό 

υπόθεσης καθορισμού τιμής μονάδας μετά 

από απαλλοτρίωση δημοτικών οικοπέδων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
18ης ΜΑΡΤΙΟΥ

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό οικονομικού έτους 2020 (9η αναμόρ-

φωση). 

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παρα-

λαβής προμηθειών και εργασιών.

- Αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφί-

σματος.

- Αποδέχτηκε ομόφωνα την ένταξη του έρ-

γου «Συντήρηση επισκευή πλατείας Παρα-

μάνα» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντι-

κού ισοζυγίου» στον άξονα προτεραιότητας 

1: «Αστική αναζωογόνηση 2019».

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπογραφή 

της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των 

Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. Κατά την 

συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 

Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλ-

λίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

- Συγκρότησε ομόφωνα την Δημοτική Επι-

τροπή Ισότητας και όρισε ως τακτικό μέλος 

τη Δ.Σ. κ. Δ. Χίνη με αναπληρώτρια τη Δ.Σ. 

κ. Μ. Καπουσούζη-Καραγιάννη.

- Γνωμοδότησε σχετικά με τη μελέτη προ-

σαρμογής (εναρμόνισης) της πολεοδομικής 

μελέτης των οικισμών Θέρμης και Τρια-

δίου της Δ.Ε. Θέρμης του δήμου Θέρμης 

στις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ Δ.Ε. 

Θέρμης (επικαιροποίηση των αποφάσεων 

με αριθμούς 85/2016 του Συμβουλίου Κοι-

νότητας Θέρμης-Τριαδίου, 43/2016 της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Θέρμης και 

365/2016 Δημοτικού Συμβουλίου δήμου 

Θέρμης). Κατά την συζήτηση για την έγκρι-

ση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. 

Γραικός, Μ. Καπουσούζη-Καραγιάννη και 

Β. Γκοστίλης τοποθετήθηκαν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αποζημίωση επικει-

μένων στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτο-

μικού σχεδίου του οικισμού Θέρμης σύμ-

φωνα με την αριθ. 69 πράξη εφαρμογής.

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος 

σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4387/2016.). 

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

ματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. 

Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
24ης ΜΑΡΤΙΟΥ

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό οικονομικού έτους 2020 (10η αναμόρ-

φωση). 

- Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη προγραμ-

ματικής σύμβασης του δήμου Θέρμης με τη 

ΔΕΥΑΘ για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής 

δύο (2) υδατοδεξαμενων αντιπυρικής προ-

στασίας στις Δ.Κ. Τριλόφου και Καρδίας του 

δήμου Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Συγκριτικού πί-

νακα της μελέτης: 1ου Συγκριτικού Πίνακα 

της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 

δημοτικού κτιρίου στα Βασιλικά», σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2019 μελέτη 

προεκτίμησης αμοιβής/φάκελο δημόσιας 

σύμβασης.

- Παρέλαβε ομόφωνα την «Μελέτη στατικής 

επάρκειας δημοτικού κτιρίου στα Βασιλικά».

- Παρέλαβε ομόφωνα την συνολική μελέτη 

«Μελέτη ενεργειακής απόδοσης του Παιδι-

κού Σταθμού Ν. Ραιδεστού».

- Παραχώρησέ ομόφωνα την χρήση εξο-

πλισμού αγροτικών μηχανημάτων στην Δη-

μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο 

Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης) 

έτους 2020 ύστερα από την υποχρεωτική 

αναμόρφωση των Οικονομικών Στόχων.

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

ματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσιφί-

δης, Δ. Χίνη, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, 

Κ. Γραικός, Μ. Καπουσούζη-Καραγιάννη, Β. 

Γκοστίλης, Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλ-

λίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

- Όρισε ομόφωνα τους ελεγκτές για τον 

τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημο-

τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι-

σμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για το οικονομικό έτος 2019.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αναστολή προθε-

σμιών υποβολής παραδοτέων στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Improving the 

conservation of the priority plants in the 

cross border area - CONSE_PP». 

- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα παράτα-

σης υποβολής παραδοτέων στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Improving the 

conservation of the priority plants in the 

cross border area - CONSE_PP».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προγραμ-

ματική σύμβαση μεταξύ δήμου Θέρμης 

και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για την ολοκλήρωση 

ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης 

στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κατά την συ-

ζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 

κ.κ. Θ. Καρκατζούνης. Ι. Τριανταφυλλίδου 

και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

- Ενέκρινε ομόφωνα την (2η) παράταση 

προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εφαρ-

μογή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας 

βρεφονηπιακών σταθμών Θέρμης και Βα-

σιλικών».

- Ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση πα-

ράτασης εργασιών, στο πλαίσιο της ορια-

κής προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση 

-επισκευή πλατείας Παραμάνα» Αρ. μελ.: 

36/2018, αρ. έργου 09/2019). 

- Ενέκρινε ομόφωνα την συνολική παρά-

τασης του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού 

δικτύου ακάθαρτων Αγίας Παρασκευής και 

συνδετήριού με συλλεκτήρα Βασιλικών – 

Θέρμης» ΕΣΠΑ – MIS: 5004104.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμβα-

τικής προθεσμίας του έργου: «Έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας δήμου Θέρμης 

Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρανούς 

ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχο-

λαρίου δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης που 

προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του 

2015» (Αρ. μελ.: 13/2018, αρ. έργου: 

4/2018). 

- Ενέκρινε ομόφωνα την 4η παράταση του 

έργου συντήρηση δημοτικών δικτυών φω-

τισμού σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές 

και πεζοδρομία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 11, 18, 24 Μαρτίου, στις 1, 7, 15, 29 Απριλίου και στις 6, 20 Μαΐου
συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 1ο Ανακε-

φαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πάρ-

κου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποι-

κιλότητα στην Τ.Κ. Καρδίας (Del.4.2.1)», 

προϋπολογισμού 282.000,00 ευρώ (με 

ΦΠΑ) (αρ. μελέτης: 09/2016, αρ. έρ-

γου: 07/2019). Κατά την συζήτηση για 

την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Σ. 

Φωτιάδης, Κ. Γραικός, Μ. Καπουσούζη-

Καραγιάννη Μαριάνθη και Β. Γκοστίλης 

καταψήφισαν.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε 

για την λειτουργία του δήμου την περίοδο 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και τη λήψη αποφάσεων για τη στήριξη 

πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσε-

ων που πλήττονται από την πανδημία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προ-

ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 

(11η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση 

για την έγκριση του θέματος η Δ.Σ. κ. Ι. 

Τρινταφυλλίδου τοποθετήθηκε με λευκό 

για το ΣΥΠΑΖΑΘ, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχο-

μήτρος καταψήφισε για το ΣΥΠΑΖΑΘ.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υλοποίη-

ση του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. 

έτους 2020. Κατά την συζήτηση για την 

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσιφί-

δης, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας και Μ. 

Καπουσούζη-Καραγιάννη, τοποθετηθή-

καν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Τριαντα-

φυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος Δημήτριος 

καταψήφισαν.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμ-

βατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης 

«Μελέτη Β’ αναδασμού αγροκτήματος 

Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του δήμου 

Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού», 

προϋπολογισμού 424.466,81 € πλέον 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 

του ν.3316/05 ΦΕΚ (Α’ 42). 

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμ-

βατικού χρόνου των ομάδων Γ& Δ που 

αφορούν την προμήθεια με τίτλο: «Προ-

μήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Θέρ-

μης».

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαι-

ωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών, 

του έργου «Αποχέτευση ομβριών οικι-

σμού Κ. Σχολαρίου» (Αρ. μελ.: 35/18, 

αρ. ερ.: 8/19).

- Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων 

στο Τριάδι.

- Όρισε ομόφωνα ως εκπροσώπους του 

δήμου για τη συμμετοχή στη γενική συνέ-

λευση των μετόχων της εταιρείας «Λατο-

μεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.» και στις 

συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) για το 

έτος 2020, ως τακτικό μέλος το Δ.Σ. Ν. 

Καρκατζίνο, με αναπληρ. τον πρόεδρο 

της Κοινότητας Ταγαράδων Δ. Καλαθά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
6ης ΜΑΪΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτική επιχορή-

γηση των σχολικών επιτροπών και την κα-

τανομή των σχετικών πιστώσεων.

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπο-

λογισμό οικονομικού έτους 2020 (12η 

αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για 

την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. 

Φάσσας, Μ. Καπουσούζη-Καραγιάννη, Σ. 

Φωτιάδης, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρια-

νταφυλλίδου τοποθετηθήκαν με λευκό.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 

για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Κατά 

την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-

τος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση κατά 

πλήρη κυριότητα των δρόμων του συνοι-

κισμού της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής 

στον δήμο Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα τις τροποποιήσεις της 

μελέτης του έργου «Κατασκευή εσωτε-

ρικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και 

συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών 

-Θέρμης» και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου (Αρ. μελ.: 

39/12, αρ. ερ.: 7/18).

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαι-

ωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) 

του έργου: «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκτα-

ση προσθήκες 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Θέρμης Τριαδίου και εσωτερικές διαρ-

ρυθμίσεις υφισταμένου κτιρίου» με κωδ. 

ΟΠΣ 5000981-01 αρ. μελ. 07/2016 αρ. 

έργου 02/2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
20ης ΜΑΪΟΥ

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολο-

γισμό οικονομικού έτους 2020 (13η ανα-

μόρφωση).

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση 

χρήσης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφί-

σματος για την γενοκτονία των Ποντίων.

- Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση των 

εισφορών σε χρήμα της παρ. 1 του άρ-

θρου 9 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α) 

στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) 

για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευ-

ση ακαθάρτων τμήματος της επέκτασης 

Θέρμης».

- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενί-

σχυση Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα πλαίσια εφαρμογής 

της από 30/03/2010 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου.

- Έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση για 

ελάφρυνση των επιπτώσεων της πανδημί-

ας στους επαγγελματίες του δήμου Θέρ-

μης. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομητρος 

καταψήφισε.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του 

Δημοτικού Καφενείου στην οδό Αγίου 

Αθανασίου εντός οικισμού στην Κοινότη-

τα Λιβαδίου. 

- Ανανέωσε ομόφωνα την μίσθωση του 

αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ.1240 του αγρο-

κτήματος Βασιλικών.

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής για αντικατάστα-

ση του παραδοτέου D 5.2.1.a «Εκπαι-

δευτικό υλικό» στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος περιβαλλοντικής εκ-

παίδευσης της πράξης Conse-pp σύμ-

φωνα με το άρθρο 219 του Ν4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 

43, παρ. 26 του Ν 4605/2019. Κατά την 

συζήτηση για την έγκριση του θέματος 

οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Κ. 

Γραικός, Μ. Καπουσούζη-Καραγιάννη 

Μαριάνθη και Β. Γκοστίλης δήλωσαν ότι 

απέχουν από τη συζήτηση.

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαι-

ωτικό -Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών, 

του έργου «Αγροτική οδοποιία οδού στο 

ΔΚ Τριλόφου του δήμου Θέρμης» (Αρ. 

μελ. 19/2017 αρ. έρ. 4/2019). 

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαι-

ωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 

με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών δικτύων 

φωτισμού σε πάρκα, πλατείες, παιδικές 

χαρές και πεζοδρόμια».

- Έλαβε ομόφωνα καταρχήν απόφαση 

για την αποκατάσταση πλακών πέριξ της 

κοινότητας και εξομάλυνση υψομετρικών 

διαφορών αυτών περιμετρικά του Κοινο-

τικού καταστήματος Καρδίας.

- Ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση επι-

τροπής παροχής γνώμης και καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία 

σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 199 

του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 

τους Δ.Σ. κ.κ. Σ. Σαμαρά, με αναπλ. το 

Δ.Σ. κ. Σ. Φωτιάδη και Ι. Ιωσηφίδη, με 

αναπλ το Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνη.
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Λήψη μέτρων
πρόληψης
και ετοιμότητας για
την αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Στις 19 Νοεμβρίου 2019 ο Εντεταλμένος, 
ακόμη τότε, Σύμβουλος Πολιτικής Προστα-

σίας, κ. Κ. Κουγιουμτζίδης, κάλεσε σε «σύ-
σκεψη συντονισμού και προετοιμασίας» τους 
προέδρους των κοινοτήτων και ανέβασε μια 
φωτογραφία όπου ο αριθμός των προέδρων 
είναι μικρότερος από το μισό του αριθμού των 
κοινοτήτων του Δήμου! Δεν δόθηκε, βέβαια, 
στους κατοίκους-δημότες η ευκαιρία ενημέρω-
σης για την ουσία της συνάντησης, τι συζητή-
θηκε…
Τους μήνες που πέρασαν, από τίτλους ευχά-
ριστους το καταχείμωνο (04/01/2019): «Χωρίς 
σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζεται ο χιονιάς 
στο δήμο Θέρμης…», περάσαμε στο «Προ-
βλήματα μικρής έκτασης… λόγω της έντονης 
νεροποντής…» στις 06 Απρίλη, όταν η «έντο-
νη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών, 
δημιούργησε προβλήματα στο ρέμα της 8ης 
οδού προς Ταγαράδες, στις δύο γέφυρες στο 
Φράγμα Θέρμης και στο ρέμα των Βασιλι-
κών». Και καταλήξαμε στις 22/5 στο: «Ζημιές 
σε υποδομές οδοποιΐας, υπόγεια κτίσματα και 
καλλιέργειες ο απολογισμός της χθεσινής νε-
ροποντής στο δήμο Θέρμης. Σοβαρή καθίζη-
ση υπέστη γέφυρα στην οδό Περικλέους που 
ενώνει Τρίλοφο – Πλαγιάρι». Προβλήματα 
δημιουργήθηκαν σε πολλές κοινότητες του 
δήμου με σημαντικότερο τη «Σοβαρή καθίζη-
ση (που) υπέστη η γέφυρα στην Κεντρική οδό 
Περικλέους, στο δρόμο δηλαδή που ενώνει 
τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, όπου με εντολή 
του δημάρχου Θέρμης και αφού εκτιμήθηκε η 
σοβαρότητα της κατάστασης, έχει αποκλειστεί 
με ειδική σήμανση το σημείο» και φτάσαμε να 
καμαρώνουμε (03/06/2020) διότι πετύχαμε να 
κηρυχθούν «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την κα-
κοκαιρία της 21ης Μαΐου,…», ενώ ο αποκλει-
σμός του δρόμου Τρίλοφος -Πλαγιάρι δημι-
ουργεί τεράστια προβλήματα και ταλαιπωρία 
στους κατοίκους που κάνουν διαδρομές χιλιο-
μέτρων μέσα σε χωραφόδρομους πολύ κακής 
κατάστασης.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις καθαρίστηκαν 
πολλά ρέματα …αλλά η φύση είχε φροντίσει 
ήδη να μας δείξει πως δεν κολακεύεται και δεν 
ξορκίζεται από το «σύγχρονο και ειδικά εξο-
πλισμένο όχημα 4Χ4» που παρέλαβε ο δήμος 
μας με το πρόγραμμα e-OUTLAND τον Απρίλη 
του 19, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του αντι-
δήμαρχου.
Και φτάνουμε στο σχέδιο για αντιπυρική προ-

στασία. Με έγγραφο (Αρ. Πρ. 19210, Θέρμη 
10/6/20) κάλεσε ο Αντιδήμαρχος κ. Κουγιουμ-
τζίδης τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Ορ-
γάνου (Σ.Τ.Ο.) δήμου Θέρμης να αποστείλουν 
ως τις 17/6/2020 τις προτάσεις τους για «Λήψη 
μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντι-
μετώπιση δασικών πυρκαγιών».
Ρωτάμε: Φτάνει αυτό; Φτάνουν οι συζητήσεις 
και οι αναρτήσεις; Μπαίνοντας στο Καλοκαίρι 
οι οικισμοί ολόγυρα είναι στρωμένοι με ξε-
ρόχορτα -προσανάμματα! Τα άδεια οικόπεδα 
είναι σχεδόν όλα ακάθαρτα και οι αρμόδι-
οι του δήμου δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο 
για να βελτιώσουν την κατάσταση παρά μόνο 
υπενθυμίζουν τη νομοθεσία και «απευθύνουν 
έκκληση προς όλους τους πολίτες να ανταπο-
κρίνονται στην υποχρέωσή τους για τον καθα-
ρισμό των οικοπέδων τους …». Είναι φανερό 
ότι δεν έχει γίνει ακόμη καμιά σοβαρή προε-
τοιμασία, δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα 
μέτρα! Δεν εφαρμόζεται στην πράξη σύγχρονο 
«σχέδιο για την αντιπυρική προστασία»! Ούτε 
καν τα σχέδια ΙΟΛΑΟΣ και ΔΑΡΔΑΝΟΣ τα 
οποία ως εγκύκλιοι παλιάς κοπής, αναδημοσι-
εύουν απλά το παλιό θεσμικό πλαίσιο.
Στη μεγάλη εικόνα, την πανελλαδική, τα πράγ-
ματα δεν είναι καλύτερα καθώς ο Ν.4662/2020 
(πολιτική προστασία) μπήκε στον πάγο και 
αναβίωσαν οι παλιές δομές, δεν υλοποιείται το 
πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης στην 
δασοπροστασία για πάνω από 5.000 εργαζο-
μένων όπως υλοποιήθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια με αποτέλεσμα να μην έχουν καθαρι-
στεί τα δάση, τα περιαστικά άλση και δασύλλια 
με αύξηση του κίνδυνου από πυρκαγιές! (Βλέ-
πε Άγιο Τρύφωνα και Τράπεζα Θέρμης…), δεν 
υλοποιείται το πρόγραμμα πρόληψης δασικών 
πυρκαγιών εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
170 εκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκρίνει η 
προηγούμενη κυβέρνηση ενώ διακόπηκε από 
την παρούσα κυβέρνηση και η πρόσληψη 550 
δασολόγων και δασοπόνων, που εντάσσονταν 
στο σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών για 
το 2019-2020. Αποκορύφωμα ο αντιπεριβαλ-
λοντικός νόμος 4685/2020 που ακυρώνει την 
κύρωση των δασικών χαρτών ανοίγοντας νέα 
θέματα διεκδικήσεων, καταπατήσεων και αλ-
λαγής χρήσης γης, αιτία πολλών πυρκαγιών.
Ανησυχούμε! Ανησυχούμε διότι δεν εφαρμό-
ζονται ούτε δημοτικές ούτε δημόσιες πολιτικές 
πυροπροστασίας, κυρίως πρόληψης!
Πότε θα ληφθούν μέτρα;

Θέρμη 16/6/2020

Κορωνοϊός:
Ευκαιρία για
ψηφιοποίηση
της δημόσιας διοίκησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η πανδημία του κορωναϊού έχει πλέον δι-
αφορετικά χαρακτηριστικά από ότι πριν 

από έξι μήνες. Δεν είναι πια μια εξωτική κρίση, 
μια μακρινή απειλή. Είναι μέρος της καθημε-
ρινότητας μας. Ωστόσο, χάρη στη συλλογική 
προσπάθεια κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και 
πολιτών, αλλά και με την ορθή καθοδήγηση 
από τους αρμόδιους φορείς η χώρα μας μπό-
ρεσε να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της παν-
δημίας με σχετική επιτυχία. Μια επιτυχία που 
συνοδεύτηκε και από απώλειες. Απώλειες, 
που αφορούσαν συγκεκριμένες και ανεκτίμη-
τες ανθρώπινες ζωές, αλλά και πλήγματα στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή όλων.
Οι αρνητικές παρενέργειες του περιορισμού 
της κυκλοφορίας των πολιτών, της υποχρεωτι-
κής αναστολής λειτουργίας των εμπορικών κα-
ταστημάτων, η συνακόλουθη απώλεια θέσεων 
εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται 
με την εστίαση και τον τουρισμό, καθώς και 
η αναβολή της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
διεθνών μεταφορών προς τη χώρα μας είναι 
ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν 
έντονα το επόμενο διάστημα αφού η οικονο-
μία της χώρας είναι ακόμη σε μια ευαίσθητη 
κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης της 
τελευταίας δεκαετίας και των συνεπειών της 
εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Ήδη 
η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι 
υπάρχει έμπρακτη διάθεση για μια συλλογική 
ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας, κάτι που μας κάνει να αναρωτιόμα-
στε τι θα γινόταν αν σε αυτή τη χρονική συγκυ-
ρία η χώρα μας είχε απομακρυνθεί με κάποιο 
τρόπο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Παρόλα αυτά η κρίση της πανδημίας είχε και 
δύο θετικές παρενέργειες κατά την εκτίμησή 
μας. Αφενός αναδείχθηκε ότι η γνώμη των ει-
δικών επιστημόνων είναι σημαίνουσα και ότι η 
πίστη στην επιστήμη και την τεχνογνωσία είναι 
ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος ενεργειών 
όταν θέλουμε ένας σχεδιασμός να έχει αποτε-
λέσματα.
Ως δημοτική παράταξη είχαμε και έχουμε μια 
διαρκή πίστη στη γνώμη των ειδικών επιστη-
μόνων. Είτε αυτό αφορά την αντιμετώπιση 
ανθρωπιστικών κρίσεων είτε αφορά σχεδια-
σμούς σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο, 
η γνώμη των ειδικών είναι για μας ο οδηγός 
για τη λήψη των αποφάσεων. Προφανώς, 
μια τεχνοκρατική αντίληψη πρέπει πάντα να 
εμπλουτίζεται με την ανθρωπιστική και πολι-
τική διάσταση που εμπεριέχεται σε κάθε από-
φαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Η πράξη 
ωστόσο έχει δείξει ότι μόνο όταν υπάρχει μια 
γερή τεχνοκρατική θεμελίωση σε μια πρόταση, 
η συνακόλουθη πολιτική απόφαση μπορεί να 
οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα με διάρκεια. Και 
αυτό αφορά κάθε επίπεδο αποφάσεων στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Η γνώμη των ειδικών 
επιστημόνων που αποτελούν το στελεχιακό 
δυναμικό του Δήμου είναι εκείνη που πρέπει 
να καθοδηγεί τις αποφάσεις. Η πρακτική της 
εξυπηρέτησης τοπικών μικροσυμφερόντων και 
πελατειακών σχέσεων ανήκει στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας.
Το δεύτερο θετικό που προέκυψε εξ ανάγκης 
είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Ήδη 
στις αρχές του χρόνου το Ινστιτούτο Εργασίας 
της ΓΣΕΕ είχε εκδώσει σε ανύποπτο χρόνο μια 
πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για το φαινόμε-
νο αυτό. Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε τις 
εξελίξεις στην εφαρμογή των προβλέψεων της 
μελέτης. Είδαμε ότι μια σειρά από υπηρεσίες 
και δραστηριότητες είναι απολύτως εφικτό να 
γίνουν ψηφιακά, με άμεσο αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση χρόνου αλλά και την ορθολο-
γικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού. Ήδη μια σειρά από πιστοποιητικά, υπεύ-
θυνες δηλώσεις και διαδικασίες γίνονται πια 
ηλεκτρονικά, ενώ είναι βέβαιο ότι μέχρι τέλος 
του χρόνου ελάχιστες πλέον διαδικασίες θα 
χρειάζονται την αυτοπρόσωπη παρουσία των 
πολιτών και την απασχόληση σε γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού που 
μπορεί να προσφέρει σε άλλους τομείς πολλά 
περισσότερα.
Η παράταξή μας πάντα πίστευε στη δύναμη της 
τεχνολογίας. Η ψηφιοποίηση του αρχείου της 
πολεοδομίας είναι μια δράση προς αυτή την 
κατεύθυνση που θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 
του έτους, απαλλάσσοντας πολίτες και μηχανι-
κούς από χρονοβόρες διαδικασίες. Η συνέχεια 
είναι η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των οικονο-
μικών συναλλαγών του δήμου με τους πολίτες 
καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των 
υπηρεσιών δημοτολογίου αλλά και της επι-
κοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών. Η 
απόδοση εγκυρότητας στα ψηφιακά έγγραφα 
που καθυστερούσε χρόνια από την κεντρική 
κυβέρνηση επιτέλους είναι μια πραγματικότη-
τα. Οι υπηρεσίες του δήμου μας πολύ σύντομα 
θα προσαρμοστούν πλήρως σε αυτές τις νέες 
δυνατότητες, δημιουργώντας ένα ταχύτερο, 
αποτελεσματικότερο και αμεσότερο σύστημα 
εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς διαμεσολα-
βήσεις, χρονοκαθυστερήσεις και γραφειοκρα-
τικά εμπόδια.
Όπως όλες οι κρίσεις στην ανθρώπινη ιστορία 
έτσι και η κρίση του κορωναϊού πέρα από τα 
προβλήματα που δημιούργησε και τα οποία 
θα πρέπει με σύνεση και σχέδιο να αντιμε-
τωπιστούν, μας έφερε και μια σειρά από νέα 
δεδομένα και προκλήσεις. Η επιστημονική 
εξειδίκευση και η ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης είναι δύο από αυτά. Ας τα αξιοποιή-
σουμε με θετική διάθεση.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Στο προηγούμενο άρθρο μας, για πρώτη φορά, 
ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν είχαν να 

κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τα θέματα του 

δήμου μας. Αναφερθήκαμε σε δύο ζητήματα που 

είχαν το μεν ένα πανελλαδική (ή μάλλον καλύτε-

ρα πανευρωπαική) αντανάκλαση, το δε άλλο είχε 

παγκόσμιο αντίκτυπο. Το πρώτο (η απρόκλητη επί-

θεση που δέχθηκε η χώρα μας από τον εξ Ανατο-

λής γείτονά της με πολιορκητικό κριό ανθρώπινες 

ψυχές περισσότερο ή λιγότερο - ίσως σε μερικές 

περιπτώσεις και καθόλου - αθώες, προς το παρόν, 

έχει μπει στο περιθώριο. Αυτή τη στιγμή δεν μας 

απασχολεί (αν και στο μέλλον είναι κάτι περισσότε-

ρο από βέβαιο ότι θα επανέλθει, όσο δε λιγοστεύ-

ουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική 

κυβέρνηση).

Το δεύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι καθόλου 

βέβαιο ότι θα μας αφήσει ήσυχους. Η πανδημία του 

sars cov –2 που ξεκίνησε με τον γνωστό τρόπο (σε 

άγνωστο όμως χρόνο) από μία επαρχία της Κίνας, 

είναι ακόμη εδώ και απειλεί να αφήσει έντονο το 

αποτύπωμά της και στην οικονομία της χώρας μας. 

Θα έχετε ακούσει ήδη τις συζητήσεις που γίνονται 

ήδη από οικονομολόγους, πολιτικούς, δημοσιο-

γράφους και άλλους περισσότερο ή λιγότερο σχε-

τικούς με τα θέματα της οικονομίας, για το επίπεδο 

της ύφεσης που θα πλήξει την ελληνική οικονο-

μία, ως αποτέλεσμα την παύση κάθε οικονομικής 

δραστηριότητας για διάστημα περίπου 2 μηνών. 

Τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην ελληνική 

οικογένεια, στην ελληνική οικονομία, τα βιώνουμε 

όλοι μας. Και όλοι μας, πλέον, αντιλαμβανόμαστε 

ότι θα συνεχίσουμε να τα βιώνουμε για καιρό ακό-

μη. Στο προηγούμενο άρθρο μας είχαμε κάνει μια 

αναφορά στον οικονομικό αντίκτυπο της «καρα-

ντίνας» (lockdown στην καθομιλουμένη ελληνική 

γλώσσα) και στην αδυναμία αντιμετώπισης της κα-

τάστασης από το οικονομικό επιτελείο (σε αντίθεση 

με την αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο 

υγειονομικής φύσης, καθώς κρίση δεν θεωρούμε 

ότι έγινε ποτέ στη χώρα μας).

Τώρα, όμως, που μιας μορφής κανονικότητα επα-

νήλθε στις ζωές μας, έφτασε η ώρα να ληφθούν 

μέτρα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας 

μας. Τώρα βρισκόμαστε στο κρίσιμο σταυροδρόμι, 

όπου θα πρέπει οι κρατικοί φορείς να κάνουν το 

βήμα μπροστά και να βοηθήσουν την οικονομία να 

ξεκινήσει να λειτουργεί ομαλά και πάλι.

Ο δήμος Θέρμης έλαβε μια σειρά από μέτρα για την 

ανακούφιση των πληττόμενων συνδημοτών μας. 

Δεν μας παίρνει ο χώρος να τα αναπτύξουμε στο 

σημείο τούτο. Θεωρούμε, όμως, ότι τα μέτρα αυτά 

δεν είναι ρηξικέλευθα. Ακόμη και αν θεωρήσουμε 

ότι βοήθησαν και επούλωσαν κάποιες πληγές στον 

χρόνο της καραντίνας, θεωρούμε ότι αποτελούν το 

μίνιμουμ των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν 

για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στα όρια του δήμου 

μας. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την όποια προ-

σπάθεια έγινε από τους παράγοντες του δήμου μας 

(πολιτικό προσωπικό, υπάλληλοι, εργάτες κλπ) για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θεωρούμε, 

όμως, ότι κάποια από τα μέτρα που ελήφθησαν 

ήταν απλά και αυτονόητα. Π.χ. αυτονόητο θεωρού-

με ότι η ΔΕΠΠΑΘ δεν θα εισέπραττε δίδακτρα για 

υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν, ότι ο δήμος δεν 

θα πρέπει να εισπράξει μισθώματα από κυλικεία σε 

σχολεία, ΚΑΠΗ ή, ενδεχομένως κλειστά ή ανοιχτά 

γυμναστήρια για χρόνο που αυτά δεν λειτουργού-

σαν με κρατική απόφαση ή ότι δε θα εισπράξει δη-

μοτικά τέλη ή τέλη κατάληψης δημόσιων - δημοτι-

κών χώρων για το χρονικό διάστημα που οι επιχει-

ρήσεις ήταν κλειστές με απόφαση της κυβέρνησης 

(στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να ευλογήσουμε 

τα γένια μας και να σας αναφέρουμε ότι η δημοτι-

κή μας παράταξη στο σχετικό δημοτικό συμβούλιο 

πρότεινε η τελευταία ρύθμιση να καταλάβει όλες τις 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που λειτουργούν 

στα όρια του δήμου μας, καθώς ανεξάρτητα από 

το γεγονός αν η σχετική κατηγορία επαγγελματιών 

συμπεριλαμβανόταν στις σχετικές Π.Ν.Π. με την 

μορφή της αναφοράς του ΚΑΔ, το λιανικό εμπόριο 

σε κάθε περίπτωση επλήγη συνολικά από την κα-

θολική απαγόρευση μετακίνησης του πληθυσμού).

Επειδή όμως, κάπου εδώ θα πρέπει το παρόν άρ-

θρο μας να φτάσει στο τέλος του, λόγω έλλειψης 

χώρου, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε στο 

επόμενο φύλλο της εφημερίδας με τις δικές μας 

προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομικής δρα-

στηριότητας στον δήμο μας. Ας μας επιτραπεί μόνο, 

να παρατηρήσουμε σήμερα ότι, ναι μεν θεωρούμε 

σημαντικότατο παράγοντα για την τοπική οικονο-

μία τον κλάδο της εστίασης, αλλά, δεν θεωρούμε 

ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, μπορεί να 

λυθεί μόνο με την ανάπτυξη περισσότερων τραπε-

ζοκαθισμάτων σε δημοτικούς χώρους, μέτρο που 

δημιουργεί και άλλης φύσης προβλήματα, όπως 

π.χ. στρέβλωσης του ελεύθερου και υγιούς αντα-

γωνισμού όταν υπάρχουν ομοειδείς επιχειρήσεις 

που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο ή 

ήδη έχουν δικό τους εξωτερικό χώρο για τον οποίο 

πληρώνουν δαπάνες και ενοίκια κλπ. ή του περιο-

ρισμού του χώρου που θα διατίθεται για την κίνηση 

των πολιτών.

Σαν Πολιτικός Συνδυασμός – ομάδα πο-

λιτών, που ενδιαφέρεται για την ποιότη-

τα της ζωής μας καθώς και των συμπολιτών 

μας, δεχόμαστε καθημερινά τις διαμαρτυρίες 

τους για την εγκατάλειψη των τοπικών κοι-

νοτήτων.

Και ενώ τα φαινόμενα καθημερινά επιβεβαι-

ώνουν την αλήθεια των διαμαρτυριών τους, 

ξεκίνησε ένας πόλεμος ανακοινώσεων από 

την παρούσα δημοτική αρχή προσπαθώντας 

να αποποιηθεί την ευθύνη της. Έτσι διαδίδει 

ψευδή σενάρια κατά πολιτικών αντιπάλων 

πιστεύοντας ότι έτσι θα μειώσουν την μέχρι 

σήμερα προσφορά τους. Σπεύδει να ανακοι-

νώσει μεγαλεπήβολα σχέδια για να καθη-

συχάσουν τους κατοίκους, χωρίς να έχουν 

αναθέσει ή δημοπρατήσει καμία μελέτη και 

ως εκ τούτου να μην γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι 

τις ανάλογες εισηγήσεις των ειδικών μηχα-

νικών. 

Αναφερόμαστε βέβαια στην κατολίσθηση 

μέρους της συνδετήριας οδού μεταξύ των 

κοινοτήτων Πλαγιαρίου – Τριλόφου. Όπου 

η μη συντήρηση του αγωγού όμβριων υδά-

των μαζί με τον μεγάλο όγκο βροχής που 

δέχθηκε σε σχετικά λίγο χρόνο έφερε το 

γνωστό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που 

θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ελάμ-

βαναν σοβαρά καταγγελία, για το συγκεκρι-

μένο θέμα από μέλος του συνδυασμού μας, 

αρκετές ημέρες πριν να συμβεί το γεγονός 

αυτό. Και πιο συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου 

το ανέβασε στο προφίλ του στο facebook 

όσο και σε σελίδες τοπικού χαρακτήρα.

Ακούστηκαν ότι θα κατασκευάσουν αερο-

γέφυρα – ποδηλατοδρόμο, ότι θα ασφαλ-

τοστρώσουν αγροτικό δρόμο για να συν-

δέσουν τις δύο κοινότητες. Εμείς συμπλη-

ρωματικά τους παρακαλούμε μια και έχουν 

σκοπό να ξοδέψουν τόσα πολλά ας προσπα-

θήσουν να φέρουν και το Μετρό. Άλλωστε 

στην μεγαλοσοφία όλα χωράνε. Αυτό όμως 

που δεν πρέπει να κάνουν είναι να ασφαλτο-

στρώνουν αγροτικούς δρόμους που δεν εί-

ναι στην θέση που ορίζεται από την διανομή 

του κλήρου. 

Πάντως παραδίδοντας το άρθρο μας για την 

εφημερίδα του Δήμου έως και σήμερα 11 

Ιουνίου έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και 

δεν έγινε τίποτα στο συγκεκριμένο σημείο 

εκτός από δύο φορτηγά με χαλίκι στο πρα-

νές.

Και όπου ακούγεται σχεδιασμός για την κα-

τασκευή μεγάλων έργων, καλούμε όλους 

τους κατοίκους για μια δημιουργική παρακο-

λούθηση του θέματος γνωρίζοντας ότι πολ-

λές υποσχέσεις του παρελθόντος για διάφο-

ρα έργα της παρούσας διοίκησης ήταν χωρίς 

αντίκρισμα. Έτσι δεν χρειάζεται να τρέφουμε 

αυταπάτες για ολική μεταμόρφωση του συ-

γκεκριμένου δρόμου αλλά για ένα συμμάζε-

μα του για να φανεί ότι κάτι έκαναν.

Σε όλα αυτά πρέπει να παραδεχτούμε ότι 

υπάρχουν και οι φιλότιμες προσπάθειες κά-

ποιων νέων τοπικών παραγόντων που ομο-

λογουμένως ανέλαβαν έναν άνισο αγώνα 

απέναντι σε μια αδιάφορη δημοτική αρχή.

Αδιάφορη γιατί εάν πραγματικά ενδιαφε-

ρόταν ως όφειλαν, για τα επί μέρους προ-

βλήματα και αυτό απευθύνεται στους ψηφο-

φόρους τους, σήμερα οι τοπικές κοινότητες 

όπως οι πρώην Δήμοι Βασιλικών και Μίκρας 

δεν θα είχαν να ζηλέψουν σε τίποτα από την 

Θέρμη.

Αδιάφορη γιατί εάν πραγματικά ενδιαφερό-

ταν θα υπήρχαν πεζοδρόμια για τα παιδιά 

και τους γέροντες. Θα αναδείκνυαν κάθε πο-

λιτιστικό τοπικό στοιχείο. Θα φρόντιζαν να 

έχουν οι δημότες τις ίδιες ευκαιρίες απένα-

ντι στα δημοτικά θέματα. Θα δημιουργού-

σαν πεζόδρομους για περιπάτους και ειδικά 

πεζοδρόμια για να μην παρκάρουν τα αυ-

τοκίνητα στις διασταυρώσεις των οδών. Θα 

υπήρχε δημοτική συγκοινωνία δωρεάν από 

και προς κάθε δημοτική αρχή.  

Βέβαια αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους 

βολεμένους, για αυτούς που μέσα από το 

σύστημα αυτό ικανοποιούν προσωπικές τους 

ανάγκες. Που οι συνειδήσεις τους είναι ένα 

λάστιχο που τεντώνεται έως την πόρτα του 

σπιτιού τους, αδιαφορώντας για το κοινό 

καλό. Αγνοώντας ότι το κοινό καλό συμπε-

ριλαμβάνει και τους ίδιους. Ακόμα δε και για 

αυτούς που διαμαρτύρονται μεν αλλά δεν 

αποφασίζουν να φέρουν τα πολιτικά δικαιώ-

ματά τους εδώ που κατοικούν και αφήνουν 

την ποιότητα της ζωής τους στους προηγού-

μενους.
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Καταστροφές
εξαιτίας
της δυνατής βροχόπτωσης

Κάλεσμα περιβαλλοντικής
επαγρύπνησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Κ.Κ.Ε. προς τους Υπουργούς Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η δυνατή βροχόπτωση που έπληξε την Πέμπτη 

21-05-2020 την περιοχή του δήμου Θέρμης 

στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα 

να προκληθούν, σοβαρά προβλήματα και 

μεγάλες καταστροφές. Υπόγεια σπιτιών και 

επιχειρήσεων πλημμύρισαν καθώς επίσης και 

καλλιέργειες και θερμοκήπια, καταστροφές 

καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

με καθιζήσεις και διαβρώσεις δρόμων και στο 

αγροτικό δίκτυο, ενώ σημειώθηκαν και πτώ-

σεις δέντρων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το νερό της βροχής 

σχημάτισε μικρούς ορμητικούς χείμαρρους 

που ξεχύθηκαν στο δρόμο, που ενώνει την 

Καρδία με το Νέο Ρύσιο και τον Τρίλοφο, 

καθώς επίσης και στον παράδρομο της οδού 

Μουδανιών (Καρδία προς γέφυρα Ν. Ρυσίου 

–Ταγαράδων) όπου και έχουν σημειωθεί σο-

βαρές ζημιές. 

Παρά τις προσπάθειες απόδοσης της αιτίας των 

καταστροφών στην ένταση και διάρκεια της, η 

πραγματικότητα είναι διαφορετική και συνδέ-

εται άμεσα με την έλλειψη των απαραίτητων 

αντιπλημμυρικών έργων. 

Συγκεκριμένα στην Καρδία προκλήθηκαν έντο-

νες διαβρώσεις στο οδικό δίκτυο και κυρίως 

στους αγροτικούς δρόμους, ενώ παράλληλα 

σημειώθηκε και πολύωρη διακοπή ρεύματος 

εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η διακο-

πή αυτή, με τη σειρά της, δημιούργησε πρό-

βλημα στη λειτουργία των αντλιοστασίων, κα-

θώς επίσης και διακοπές νερού κύρια σε οικίες 

οι οποίες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα 

στην Καρδία και στον Τρίλοφο.

Στους Ταγαράδες σημειώθηκαν ζημιές στο ζωι-

κό κεφάλαιο. Πλημμύρισαν αυλές και υπόγεια 

κατοικιών και καταστημάτων, ο χείμαρρος που 

υπερχείλισε προκάλεσε προβλήματα στο οδι-

κό δίκτυο, πλημμύρισε το δημοτικό σχολείο 

και εξαιτίας της ορμής του νερού καταστράφη-

κε ο φράχτης του νεκροταφείου των Ταγαρά-

δων.

Στην Αγία Παρασκευή οι ζημιές αφορούν κύ-

ρια το αγροτικό οδικό δίκτυο, για παράδειγμα 

ο αγροτικός δρόμος προς Αγίασμα, ενώ ζημιές 

σημειώθηκαν στην εσωτερική περίφραξη του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Αγίας Παρασκευής.

Στον Τρίλοφο οι ζημιές αφορούν πλημμύρες 

υπόγειων, ενώ έχει αποκλειστεί το σημείο που 

βρίσκεται η γέφυρα στο δρόμο που ενώνει τον 

Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, αφού υπέστη καθίζη-

ση. Τέλος στο Πλαγιάρι τα προβλήματα που 

προκλήθηκαν αφορούν κύρια στο αγροτικό 

οδικό δίκτυο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της ΠΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας έρχονται αντιμέτωποι με 

πλημμύρες εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, 

αφού όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κα-

θώς και η σημερινή της ΝΔ, δε θέλησαν και 

δε θέλουν να διαθέσουν τους αναγκαίους πό-

ρους ώστε να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και 

να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας, καθώς και να συ-

ντηρηθούν τα όποια υφιστάμενα. Έργα ζωτικής 

σημασίας για την προστασία των ανθρώπων, 

των δασών, του περιβάλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουρ-

γοί, σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η 

κυβέρνηση για:

• Να γίνει άμεσα η ολοκλήρωση της καταγρα-

φής των ζημιών που έχουν υποστεί οι λαϊκές 

περιουσίες και αυτές να αποζημιωθούν στο 

100%.

• Να παγώσουν τα χρέη σε εφορία, ΟΑΕΕ, τρά-

πεζες χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους 

πληγέντες. Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες 

διαδικασίες κατάσχεσης. 

• Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τους 

πληγέντες.

• Να γίνει άμεση και πλήρη αποκατάσταση 

όλων των καταστροφών στις υποδομές με σύγ-

χρονες προδιαγραφές.

• Να δοθεί γενναία κρατική χρηματοδότηση 

για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατα-

σκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών 

έργων θωράκισης της ΠΕ Θεσσαλονίκης, να 

γίνει ολοκληρωμένη διευθέτηση των χειμάρ-

ρων στο σύνολο της λεκάνης απορροής και να 

προχωρήσει η άμεση αποκατάσταση των ήδη 

προβληματικών δικτύων.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Η φετινή παγκόσμια μέρα για το περιβάλλον, την Πα-
ρασκευή 5/6/2020, δεν γίνεται εν μέσω ψεύτικων 

εξαγγελιών περί πράσινης ανάπτυξης και υποσχέσεις 
για βάθεμα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Δεν γίνε-
ται σε πανηγυρικό κλίμα ανακοινώσεων αμφισβητού-
μενων αισιόδοξων δεικτών αποτίμησης, και τραγελαφι-
κών σχεδίων ανάκαμψης και ανάπτυξης. Το αντίθετο. 
Γίνεται στον απόηχο (?) μιας πανδημίας που δεν έχει 
τελειώσει-νοερή υπενθύμιση της ανισορροπίας που 
επιβάλλει το σύστημα άκρατης εκμετάλλευσης, και των 
ασθενειών που γεννάει. 
Γιατί βιώνουμε μία από τις δραματικές συνέπειες της μα-
ζικής βιομηχανικής κτηνοτροφίας, όπου η εγγύτητα αν-
θρώπων-ζωικής παραγωγής διαμορφώνει κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ιών. Γιατί η 
αναγκαιότητα συνωστισμού τεραστίων μαζών ανθρώ-
πινου πληθυσμού σε ένα κομμάτι γης δημιουργεί εν 
δυνάμει υγειονομικές βόμβες. Γιατί η παντελής έλλειψη 
δημοσίου χώρου και η διαμόρφωση των σύγχρονων 
τσιμεντουπόλεων, καθορίζουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο. 
Ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει υπερσυσσώρευση ρύ-
πων, λυμάτων και απορριμμάτων που ένα κομμάτι γης 
δεν μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ,
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑ ΑΓΝΟΕΙ
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, την ώρα που διάφο-
ρα ανορθολογιστικά ρεύματα, τα οποία δεν ανήκουν 
απλά σε κάποιες μειοψηφικές γραφικές αφηγήσεις, 
αλλά εντάσσονται σε συνολικότερα πλαίσια διακυβέρ-
νησης, την αμφισβητούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας, 
η ένταση των φυσικών καταστροφών, η ανυπολόγι-
στη ρύπανση των θαλασσών και η καταστροφή της 
βιοποικιλότητας έχουν ένα και μοναδικό υπαίτιο: την 
καπιταλιστική ανάπτυξη. Καπιταλιστική ανάπτυξη που 
μετασχηματίζει ακόμα και την περίφημη «πράσινη ανά-
πτυξη» σε νέο πεδίο κερδοφορίας και εκμετάλλευσης, 
διαμορφώνοντας ένα φαύλο κύκλο περαιτέρω εκμε-
τάλλευσης της φύσης. 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους περιβαλλο-
ντικούς δείκτες που επιδεικνύουν στιγμιαία «κάθαρση» 
του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 
Όταν η παραγωγική διαδικασία δεν ακολουθούσε 
φρενήρεις ρυθμούς, όταν η σύγχρονη αστική ζωή δεν 
απαιτούσε συνεχείς μεταφορές, το αποτύπωμα της αν-
θρωπότητας στο περιβάλλον συρρικνώθηκε. 
Η ολοκληρωτική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος 
δεν περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά είναι ο συ-
νεκτικός ιστός που ενώνει το σύνολο των χωρών της 
υφηλίου, μια διεθνής αφήγηση που δεν γνωρίζει πα-
τρίδες και σύνορα. Αφήγηση που έχει αναπτυχθεί από 
τις ίδιες τις κυβερνήσεις, την αστική τάξη και το σύστη-
μα, σε μια βίαιη ένταση της εκμετάλλευσης της φύσης 
οριζόντια και καθολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σύ-
νοδοι κορυφής που στελεχώνονται από τα περίφημα 
think tanks των υπερδυνάμεων ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, 
Γερμανίας δεν φέρνουν μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, 
παρά μόνο αμήχανα χαμόγελα και μάταιες υποσχέσεις. 
Η ένταση εκμετάλλευσης των εργαζόμενων είναι αλλη-
λένδετη με την ένταση της εκμετάλλευσης της φύσης. 
Και αυτό φαίνεται από τις θλιβερές εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης. Εξαγγελίες που συμβαδίζουν με τις πολιτικές 
των προηγούμενων κυβερνήσεων και τη συνολική πο-
λιτική αφήγηση της ΕΕ. Ταυτόχρονα, με την αντεργατική 
εκστρατεία που κηρύσσει η κυβέρνηση με το πρόσχη-
μα των επιπτώσεων του κορονοϊού, υλοποιείται άλλο-
τε σιωπηλά και άλλοτε με τυμπανοκρουσίες μια άνευ 
προηγουμένου επίθεση στο περιβάλλον. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο νέος αντι-περιβαλλοντικός νόμος 

πέρασε «νύχτα» μέσα στην περίοδο της καραντίνας. 
Ένας νόμος που αφήνει ακόμα και τις προστατευόμενες 
περιοχές Natura βορά στην ασυδοσία το κεφαλαίου. 
Όπως και ο νόμος του υπουργείου τουρισμού που πα-
ρέδωσε παραλίες και δημόσιους χώρους στους επιχει-
ρηματίες τουρισμού και εστίασης. Από τη προσπάθεια 
διαμόρφωσης της κορυφογραμμής της Ελλάδας σε ένα 
τεράστιο αιολικό πάρκο, τις εξορύξεις υδρογονανθρά-
κων που θα καταστρέψουν σε ανυπολόγιστο βαθμό το 
φυσικό πλούτο, την «αξιοποίηση» ολόκληρων δασών 
και παραλιών, η κυβέρνηση ακολουθώντας πιστά τις 
επιταγές της «σύγχρονης και περιβαλλοντικά ευαίσθη-
της» ΕΕ, επιχειρεί να αλλάξει ριζικά το περιβαλλοντικό 
τοπίο προς το χειρότερο. Ο λόγος ανήκει στα περιβαλ-
λοντικά και τα ριζοσπαστικά οικολογικά κινήματα. Ο 
αγώνας των κατοίκων της Ιερισσού έδειξε το δρόμο 
για την αναγκαιότητα περιφρούρησης και ανάπτυξης 
σύγχρονων περιβαλλοντικών διεκδικήσεων. Από την 
Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα, και τον διαφαινόμενα νικη-
φόρο αγώνα των κατοίκων της Τήνου, οι εργαζόμενοι 
και εργαζόμενες, οι νέοι και νέες, όσοι και όσες αμφι-
σβητούν την κυρίαρχη πολιτική, δείχνουν σπουδαία 
αντανακλαστικά, σε μια περίοδο που ο αγώνας για το 
αυτονόητο δεν φαντάζει δεδομένος. 
Στο δήμο Θέρμης οι μαζικοί αγώνες των κατοίκων των 
Ταγαράδων και της Αγίας Παρασκευής έκλεισαν την 
χωματερή και ανάγκασαν τις αρχές να αναπλάσουν το 
χώρο. Επίσης δεν πρέπει να γίνει καμία ανανέωση σύμ-
βασης για τη συνέχιση λειτουργίας των λατομείων. Στα 
βασιλικά και στη Λακκιά οι κάτοικοι ενωμένοι αγωνιστι-
κά απέτρεψαν την εγκατάσταση δύο εργοστασίων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προστατεύοντας έτσι την 
υγεία τους, το περιβάλλον και την πρωτογενή παραγω-
γή. Αναγκαίο και άμεσα απαραίτητο για την σωτηρία 
του φυσικού κάλους και του παραδοσιακού οικισμού 
στο λιβάδι να λειτουργήσει το κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας και συνολικά η 
κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη.
Σήμερα οι κάτοικοι του Αγίου Αντωνίου και της γύρω 
περιοχής καλούνται σε ενότητα και αγώνα προκειμέ-
νου να αποτρέψουν την εγκατάσταση της μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων η οποία θα παράγει το απο-
ριματογενές καύσιμο rdf srf. Το οποίο όταν καίγεται 
γίνεται άκρως επικίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. 
Η απόφαση αυτή πάρθηκε από δήμο -περιφέρεια και 
κυβέρνηση χωρίς καμία διαβούλευση μακριά από τους 
κατοίκους. Η πρόταση μας, για τα, σκουπίδια είναι. Μεί-
ωση, απορριμμάτων, διαλογή, στη πηγή, ανακύκλω-
ση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποιηση.
Η κλιματική αλλαγή, οι τελευταίες πλημμύρες, κατα-
στροφές, χαρακτήρισαν δημοτικές κοινότητες στο δήμο 
Θέρμης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ανάγκη 
δήμος και περιφέρεια να σχεδιάσουν αντιπλημμυρικά 
έργα όπως, γέφυρες και καθαρισμός του Ανθεμούντα, 
καθαρισμός των ρεμάτων σε όλο το δήμο, έργα απο-
χέτευσης όμβριων υδάτων προκειμένου να αποφευ-
χθούν νέες ζημιές σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
από τυχόν νέες καταιγίδες. Επίσης επειδή βαδίζουμε 
προς το καλοκαίρι πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα 
μέτρα από το δήμο για την πρόληψη και αποφυγή πυρ-
καγιών.
Στηρίζαμε, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε κάθε κίνηση 
που αντιστέκεται στην περιβαλλοντική καταστροφή. 
Αγωνιζόμαστε τόσο μέσα στο δημοτικό συμβούλιο 
όπου μαχητικά μεταφέρουμε τα δίκαια αιτήματα αλλά 
κατά βάση στο δρόμο, στις πόλεις, στα χωριά, όπου 
γεννιέται η αναγκαιότητα για μαχητική αμφισβήτηση 
και αντίσταση ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και 
της Ε.Ε..
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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
Διεύθυνση Αθλητισμού
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

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

> ΒΛΑΒΕΣ

Βλάβες ΔΕΥΑΘ
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

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

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «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-Ρω-
σικού 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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Συμπληρωματικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνου-
πιών, παράλληλο με αυτό το οποίο υλοποιεί η Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε από τις 18 Μαΐου 

ο δήμος Θέρμης. Σκοπός αυτού του επιπλέον προγράμ-

ματος το οποίο υλοποιείται όλα τα τελευταία χρόνια είναι 

η πλήρης κάλυψη του συνόλου των οικισμών του δήμου 

Θέρμης, με δράσεις οι οποίες μειώνουν στο μέγιστο δυνατό 

την ενόχληση από τα κουνούπια καθώς και άλλα ενοχλητι-

κά έντομα. Το συγκεκριμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα 

υλοποιεί εδώ και χρόνια η αντιδημαρχία Πρασίνου και Πε-

ριβάλλοντος προκειμένου να μην υπάρξει κανένας οικισμός 

χωρίς την απαραίτητη προστασία. Στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Πα-

ρασκευή 22 Μαΐου, ειδικό συνεργείο βρέθηκε στους οικι-

σμούς Πλαγιάρι και Τρίλοφος για τον έλεγχο των χαρτογρα-

φημένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκο-

νται σε αυλές σπιτιών. Ακολούθως, ανάλογοι έλεγχοι και 

ψεκασμοί έγιναν στους οικισμούς Λιβάδι, Νέα Ραιδεστός, 

Νέο Ρύσιο, Σουρωτή και Τριάδι, στη συνέχεια δε, και στους 

υπόλοιπους οικισμούς. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά σε στάσιμα νερά και δεν εγκυμονούν κανέναν 

απολύτως κίνδυνο για ανθρώπους, κατοικίδια ή άλλους 

οργανισμούς εκτός από τις προνύμφες κουνουπιών. 

Σύμφωνα με τον Στέργιο Γκιζάρη, αντιδήμαρχο Πρασίνου 

και Περιβάλλοντος «η απότομη αύξηση της θερμοκρασί-

ας κάθε χρόνο αυτή την εποχή ευνοεί την ανάπτυξη κου-

νουπιών και την αύξηση της όχλησης για λίγες μέρες, διότι 

πρόκειται για κουνούπια τα οποία είτε ως προνύμφες είτε 

ως ενήλικα, προέρχονται από την περίοδο της άνοιξης πριν 

να ξεκινήσουν τα προγράμματα και έχουν πολύ μικρή δι-

άρκεια ζωής. Από τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, που 

οι θερμοκρασίες ήταν κατάλληλες για να ξεκινήσει το έργο 

της καταπολέμησης, ελέγχουμε όλες τις εστίες αναπαρα-

γωγής οπότε θα έχουμε πολύ μικρότερους αριθμούς το 

επόμενο χρονικό διάστημα».

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις 

προνυμφοκτονίας εντός των οικισμών και σε ιδιόκτητους 

χώρους, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις και παρεμ-

βάσεις σε συγκεκριμένους οικισμούς και περιοχές οι οποίες 

παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα. Εκτός από τα κουνού-

πια, το συμπληρωματικό πρόγραμμα εστιάζει και στην κα-

ταπολέμηση των ψύλλων με ψεκασμούς σε περιοχές όπου 

υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, προληπτικά αλλά και 

σε υπαίθριες εκτάσεις όπως πάρκα, περίβολοι δημοσίων 

κτιρίων, πλατείες, όπου έχουν κάνει κατά το πρόσφατο πα-

ρελθόν την εμφάνισή τους τα ενοχλητικά αυτά έντομα. 

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των 

βόθρων ή των στάσιμων υδάτων και δεν εγκυμονούν κα-

νέναν απολύτως κίνδυνο για ανθρώπους, κατοικίδια ή άλ-

λους οργανισμούς πλην των προνυμφών κουνουπιών.

Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης είναι η προνυμφοκτονία, 

η καταπολέμηση δηλαδή των κουνουπιών στο στάδιο της 

προνύμφης, όσο αυτά ζουν μέσα στο νερό, με τη χρήση 

ήπιων και φιλικών για το περιβάλλον σκευασμάτων. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιβαλλοντικά συμβατό 

και δεν σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια, αλλά αντιμετωπίζει 

τις προνύμφες μέσα από ήπιες και εντοπισμένες παρεμβά-

σεις σε υδατικές συλλογές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος 

καταπολέμησης, εκτός από τα προγράμματα του δήμου και 

της περιφέρειας, προϋπόθεση είναι και η ευαισθητοποίηση 

και συνεργασία των δημοτών ώστε να λάβουν τα κατάλ-

ληλα μέτρα για επεμβάσεις στους δικούς τους χώρους. Για 

παράδειγμα, έπειτα από βροχή θα πρέπει να μεριμνήσουν 

προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα στάσιμα νερά 

από την αυλή ή το μπαλκόνι για να αποτραπεί η ανάπτυξη 

εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. Επίσης, το πότισμα θα 

πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί και όχι αργά το απόγευμα 

ώστε το πλεονάζον νερό να εξατμισθεί και να μη δημιουρ-

γούνται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Τέλος, πέραν 

των δράσεων από πλευράς δήμου και των μέτρων που θα 

πρέπει να παίρνουν οι κάτοικοι, σε περίπτωση που γίνει 

αντιληπτή αυξημένη όχληση σε κάποια περιοχή του δήμου 

μπορούν να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη εταιρεία 

«Οικοανάπτυξη» η οποία έχει την ευθύνη εκτέλεσης των 

εργασιών καταπολέμησης, στο τηλέφωνο 8001124424, 

προκειμένου να ελεγχθεί η περιοχή και να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα ή να αναφέρουν το γεγονός στο δήμο 

Θέρμης προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

32 Τελευταία σελίδαΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 4

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Συμπληρωματικό πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνουπιών

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης εί-
ναι εδώ και λίγο καιρό ο δήμος Θέρμης. Η ένταξη 

στον ΟΤΘ έγινε έπειτα από σχετική απόφαση την οποία 

έλαβε το δημοτικό συμβούλιο. Εκπρόσωποι του δήμου 

Θέρμης στον ΟΤΘ ορίστηκαν ο πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου Κωνσταντίνος Τιτέλης με αναπληρωματικό 

μέλος τη δημοτική σύμβουλο Άννα Τσιφτελίδου. 

Με την ένταξή του δήμου Θέρμης στους κόλπους του 

ΟΤΘ, θα δοθεί η δυνατότητα να προβληθούν όλα τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, προσελκύοντας 

τουρίστες και επισκέπτες, τόσο από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό που δεν ενδιαφέρονται μόνο για «ήλιο και θά-

λασσα», αλλά και για τον εναλλακτικό τουρισμό.

Η περιοχή του δήμου Θέρμης προσφέρεται για ενδιαφέ-

ρουσες εξορμήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες, που εν-

διαφέρουν τον επισκέπτη, είτε αυτές αφορούν τον ορεινό 

όγκο της περιοχής είτε χωριά τα οποία κρατούν την παρά-

δοση, μέσα από πολιτιστικές και παραδοσιακές εκδηλώ-

σεις, πλούσια γαστρονομία κ.λπ. «Είναι απόφασή μας να 

στηρίξουμε το τουρισμό στο δήμο μας μέσα απο συγκε-

κριμένα βήματα που αφορούν σε μελέτες, και ειδικά σχέ-

δια ανάπτυξης και μάρκετινγκ του τουρισμού» δήλωσε ο 

πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και εκπρόσωπος 

του δήμου στον ΟΤΘ, Κώστας Τιτέλης.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού, Βούλα Πα-

τουλίδου «ο δήμος Θέρμης, που είναι το νέο μας μέλος, 

θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή, 

γιατί συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Έχει να επιδεί-

ξει στον επισκέπτη το Φράγμα, τα χωριά της με πλούσια 

παράδοση και εκπληκτικό φαγητό, περιπατητικές διαδρο-

μές και βέβαια τη Μονή της Αγίας Αναστασίας η οποία 

είναι ξεχωριστή για προσκυνηματικό τουρισμό».

Μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης ο δήμος Θέρμης

Σημεία στα οποία υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα λειτουργούν
ως εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.
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