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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικού 
δικτύου στον οικισμό της Λακκιάς της δημοτικής ενότητας Βασιλικών 

του δήμου Θέρμης προϋπολογισμού 2.036.000 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο 2021. 

Πρόκειται για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

καθώς και την κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού και τη σύνδεσή του 

με τον συλλεκτήρα αγωγό των Λουτρών Θέρμης. Με την ολοκλήρωση του 

έργου ο οικισμός της Λακκιάς ο οποίος σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, θα 

διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται 

με τον υφιστάμενο συλλεκτήρα στα Λουτρά Θέρμης, ενώ από εκεί τα λύματα 

θα παροχετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Κατασκευάζεται το αποχετευτικό δίκτυο στη Λακκιά

Στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν 
να εμβολιαστούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότη-

τα να κλείσουν το αναγκαίο ραντεβού, αλλά ούτε 
και να μεταβούν στο εμβολιαστικό κέντρο επειδή 
ενδεχομένως να στερούνται οικογενειακού περι-
βάλλοντος για την εξυπηρέτησή τους, βρίσκεται ο 
δήμος Θέρμης. Μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών 
του ο δήμος τίθεται στη διάθεση των ευπαθών κα-
τοίκων και κατά τη χρονική περίοδο των εμβολια-
σμών κατά της COVID-19. 
Συγκεκριμένα, οι πολίτες του δήμου Θέρμης οι 
οποίοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, αλλά αδυνα-
τούν, για διάφορους λόγους να διεκπεραιώσουν 
τη σχετική διαδικασία και να μεταβούν προς τα εμ-
βολιαστικά κέντρα, μπορούν να απευθύνονται στα 
προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» της περιοχής 
τους, καθημερινά από 8:00-14:00 και συγκεκριμέ-

να στα εξής τηλέφωνα: 2310 461117 (για Θέρμη, 
Τριάδι), 23920 72041 (για Νέο Ρύσιο, Νέα Ραιδε-
στό, Ταγαράδες), 23923 30227 και 23923 30213 
(για Τρίλοφο, Καρδία, Πλαγιάρι, Κάτω Σχολάρι), 
23960 22355 (για Βασιλικά, Αγία Παρασκευή, Πε-
ριστερά, Άγιος Αντώνιος, Σουρωτή, Μονοπήγαδο, 
Λακκιά), 2313 300739, στο Κέντρο Κοινότητας δή-
μου Θέρμης καθώς και στο 2310 466339 και 15114 
στο Κέντρο Διαχείρισης COVID-19 δήμου Θέρμης 
(καθημερινά από 8:00-19:00 και Σάββατο /Κυριακή 
από 9:00-13:00).
Παράλληλα, όσοι επιθυμούν και δύνανται να κλεί-
σουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους υπενθυ-
μίζεται ότι σε αυτή τη φάση τρεις είναι οι τρόποι με 
τους οποίους μπορούν να το κάνουν: ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr, μέσω των ΚΕΠ και 
στα φαρμακεία της γειτονιάς.
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Rapid test διενήργησε για δεύτερη φορά κλιμάκιο του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην περιοχή 

του δήμου Θέρμης. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το 

τριήμερο 1-3 Φεβρουαρίου με drive through ελέγχους 

για την ανίχνευση κρουσμάτων covid-19. 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, έπειτα από συνεννόηση με το δήμο 

Θέρμης, βρέθηκε στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα, στον 

κόμβο Θέρμης –Πανοράματος, στην έξοδο προς Χαριλά-

ου και διενήργησε rapid test σε διερχόμενους οδηγούς. 

Τα τεστ γίνονταν από τις 10 το πρωί, έως τις 3 το μεση-

μέρι. Όσοι προσέρχονταν έπρεπε να έχουν μαζί τους την 

αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους. 

Το αποτέλεσμα του τεστ γνωστοποιούνταν μόνον σε αυ-

τόν που το έκανε, μέσω sms στην περίπτωση που ήταν 

αρνητικό ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην περί-

πτωση που ήταν θετικό.

Στην ίδρυση Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία, προ-
χωρά ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με το Ελλη-

νικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ. Το 

ΚΕΠ Υγείας αποτελεί ένα ακόμη όπλο στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορονοϊού SARS-

COV-2, κυρίως όμως στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών. Το 

ΚΕΠ Υγείας του δήμου Θέρμης θα στελεχωθεί με διοι-

κητικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στη χρήση του νέου 

λογισμικού, μέσα από το οποίο θα συντονίζονται δρά-

σεις και ενέργειες για την πρόληψη και διατήρηση της 

υγείας των πολιτών και παράλληλα θα χρησιμοποιείται 

και ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των δημοτών. Τον συντονιστικό ρόλο της λειτουργίας 

του θα έχει ο γιατρός και πρόεδρος του δημοτικού συμ-

βουλίου Κωνσταντίνος Τιτέλης. Η νέα δομή θα στεγαστεί 

προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαχείρισης 

Covid-19 του δήμου Θέρμης (1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου, 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310466339).

Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται τα κατω-

τέρω:

• Απόκτηση ατομικού φακέλου υγείας μέσω σύγχρονου 

ιατρικού λογισμικού, που (αν το επιθυμεί ο πολίτης) θα 

τον συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός ή ο πιστοποιημένος 

υπάλληλος του ΚΕΠ Υγείας ή ακόμα και ο ίδιος ενδια-

φερόμενος.

• Ενημέρωση των δημοτών για τα συνηθέστερα νοσή-

ματα τα οποία χρήζουν δια βίου έλεγχο. Αυτόματα το 

σύστημα θα υπενθυμίζει τους πολίτες για τις απαραίτητες 

εξετάσεις που έχουν προταθεί, βάσει των πρωτοκόλλων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

• Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για 

τα συνηθέστερα νοσήματα, όπως καρκίνος του μαστού, 

του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας, καρδι-

αγγειακές νόσοι, ΧΑΠ, οστεοπόρωση, κατάθλιψη, άνοια 

κ.λπ.

• Παραπομπή – διασύνδεση με δημόσιες και ιδιωτικές 

δομές υγείας (Κέντρο Υγείας Θέρμης, κρατικά νοσοκο-

μεία, ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια) 

για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες προς υλοποί-

ηση των επιθυμητών προληπτικών εξετάσεων ανεξαρτή-

του ασφαλιστικής ικανότητας.

• Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, σεμιναρίων και άλλων ιατρικών εκδη-

λώσεων στο πλαίσιο ενημέρωσης-επιμόρφωσης των 

δημοτών.

Όλα τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται διασφαλίζοντας 

«την ανωνυμία» των ενδιαφερόμενων και των «προσω-

πικών τους δεδομένων».

Σχετικά με την «πανδημία», το ΚΕΠ Υγείας του δήμου 

Θέρμης θα συνεργαστεί με το ήδη υπάρχον σε λειτουρ-

γία Κέντρο Διαχείρισης covid-19 ώστε να συμβάλλει 

στην ενημέρωση και τον εμβολιασμό του συνόλου των 

δημοτών.

ΚΕΠ Υγείας θέτει σε λειτουργία
ο δήμος Θέρμης
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Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

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

2 Τι έγραψε ο τύπος 3ΤΕΥΧΟΣ 200ΤΕΥΧΟΣ 200 Ρεπορτάζ

Drive test covid-19 στο δήμο Θέρμης

Το ΚΕΠ Υγείας θα στεγαστεί προσωρινά στο Κέντρο Covid του δήμου Θέρμης. 
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Πήρε πάνω του το έργο
της γέφυρας Τριλόφου-Πλαγιαρίου

Κατασκευάζεται το αποχετευτικό
δίκτυο στη Λακκιά

Στην ευθύνη του δήμου Θέρμης περνά η κατασκευή 
όλων των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας στην οδό Περικλέους η οποία συνδέει 

τις κοινότητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου της δημοτικής 

ενότητας Μίκρας. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για 

την κατασκευή των έργων γίνεται μέσω προγραμματι-

κής σύμβασης την οποία συνάπτει ο δήμος με την Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω αυτής ο δήμος 

αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, 

από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών έως και την 

εκτέλεση των έργων, με αιχμή την κατασκευή γέφυρας 

στο σημείο της αστοχίας που προκλήθηκε στη συγκε-

κριμένη οδό, λόγω της ισχυρής νεροποντής της 21ης 

Μαΐου 2020. 

Η διοίκηση του δήμου προχώρησε σε αυτήν την απόφα-

ση προκειμένου να τρέξουν ταχύτερα όλες οι διαδικασί-

ες ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν ο χρόνος 

αποκατάστασης της κυκλοφορίας στην οδό Περικλέ-

ους. «Μέχρι τώρα η Περιφέρεια έκανε ό,τι χρειάστηκε 

για να τρέξουν οι διαδικασίες με τον ταχύτερο δυνατό 

τρόπο. Κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας κι επίσης εξασφαλίστη-

καν τα κονδύλια για τις μελέτες και την κατασκευή των 

έργων. Αποφασίσαμε, από δω και πέρα, να αναλάβει ο 

δήμος να προχωρήσει τα έργα. Εμείς γνωρίζουμε καλύ-

τερα την περιοχή και έχουμε και έναν λόγο παραπάνω 

να θέλουμε να τελειώσει το έργο μια ώρα αρχύτερα», 

εξηγεί ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα προέκυψε όταν, λόγω 

της πολύ ισχυρής βροχόπτωσης της 21ης Μαΐου 2020 

σημειώθηκε τοπική κατολίσθηση στο χαμηλότερο ση-

μείο του επιχώματος όπου εδράζεται η οδός Περικλέ-

ους, που συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου και Τρι-

λόφου. Αμέσως αποκόπηκε η κυκλοφορία, η οποία 

διοχετεύτηκε σε παρακαμπτήριους οδούς οι οποίοι 

ασφαλτοστρώθηκαν. Παράλληλα, έπειτα από αίτημα 

του δήμου και με πρόταση της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η 

περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

εξασφαλίζοντας και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις οι 

οποίες υπερβαίνουν τα 2,5 εκατ. ευρώ. 

Με βάση την προγραμματική σύμβαση με την ΠΚΜ ο 

δήμος Θέρμης αναλαμβάνει την: 

α. Εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελε-

τών (τοπογραφικής, γεωτεχνικής, στατικής και υδραυ-

λικής), για την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 

στην περιοχή της αστοχίας και την επιλογή των ενδε-

δειγμένων τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας στην οδό, οι οποίες στο μεταξύ έχουν ήδη 

προχωρήσει. 

β. Εκπόνηση των κύριων μελετών του έργου της γέφυ-

ρας (στατική, συγκοινωνιακή, υδραυλική και αν απαι-

τηθεί συμπληρωματικά: τοπογραφική ή/και γεωτεχνική 

μελέτη).

γ. Εκτέλεση έργων προστασίας των πρανών τα οποία 

επίσης έχουν προχωρήσει.

δ. Εκτέλεση έργου οδοστρωσίας, οδοποιίας και σήμαν-

σης, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας που απο-

μακρύνθηκε από την οδό Περικλέους, έργα τα οποία 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

ε. Εκτέλεση έργου (κατασκευή γέφυρας) για την αποκα-

τάσταση της κυκλοφορίας της οδού Περικλέους.

Ο προϋπολογισμός του κόστους για το σύνολο των έρ-

γων, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών εκτιμάται 

περίπου στα 2,6 εκατ. ευρώ. Εξ’ αυτών, το μεγαλύτερο 

μέρος, γύρω στο 1,5 εκατ. αφορά την κατασκευή της 

γέφυρας στο σημείο της αστοχίας. Η διάρκεια της προ-

γραμματικής σύμβασης είναι τριετής. 

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες 
κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό 

της Λακκιάς της δημοτικής ενότητας Βασιλικών του δή-

μου Θέρμης. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 

και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο 2021. 

Πρόκειται για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου απο-

χέτευσης ακαθάρτων καθώς και την κατασκευή εξωτε-

ρικού συλλεκτήρα αγωγού και τη σύνδεσή του με τον 

συλλεκτήρα αγωγό των Λουτρών Θέρμης. 

Με την ολοκλήρωση του έργου ο οικισμός της Λακ-

κιάς ο οποίος σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, θα 

διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

το οποίο θα συνδέεται με τον υφιστάμενο συλλεκτήρα 

στα Λουτρά Θέρμης, ενώ από εκεί τα λύματα θα παρο-

χετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρι-

σμού. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να 

συμβάλει θετικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των κατοίκων, αλλά και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη 

της περιοχής. Παράλληλα, το γεγονός ότι θα γίνουν ιδι-

ωτικές συνδέσεις των κατοίκων του οικισμού της Λακ-

κιάς με το δίκτυο αποχέτευσης και θα καταργηθούν οι 

υφιστάμενοι βόθροι θα έχει ως αποτέλεσμα την προ-

στασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το εσωτερικό δίκτυο έχει τρεις συλλεκτήρες αγωγούς 

στους οποίους εκρέουν όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί του 

δικτύου. Οι συλλεκτήρες αγωγοί του εσωτερικού δι-

κτύου εκρέουν στον εξωτερικό συλλεκτήρα αγωγό ο 

οποίος καταλήγει σε υπάρχον φρεάτιο στην είσοδο των 

Λουτρών Θέρμης. 

Κατά μήκος των αγωγών ακαθάρτων παρεμβάλλονται 

φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια πτώσης τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και 

τον έλεγχο της κατάστασης και των συνθηκών ροής. Τα 

φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται ως επί το πλείστον 

όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης, διαμέτρου, κλί-

σης καθώς επίσης και συμβολή αγωγών και τα φρεάτια 

πτώσης εκεί όπου ο κατάντη αγωγός έχει κλίση πολύ 

μικρότερη από τον ανάντη. 

Επίσης κατασκευάζονται ιδιωτικές συνδέσεις των κατοι-

κιών του οικισμού της Λακκιάς με το δίκτυο. Οι συνδέ-

σεις με τους αγωγούς του δικτύου θα γίνονται είτε μέσω 

φρεατίων επίσκεψης είτε με απευθείας διάτρηση των 

αγωγών (σαμάρι).

Ειδικότερα, σε αριθμούς, το έργο περιλαμβάνει κατα-

σκευή εσωτερικού δικτύου και συλλεκτήρα  αγωγού 

αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC-U  συμπα-

γούς τοιχώματος, συνολικού μήκους περίπου 5,3 χιλιο-

μέτρων. Επίσης τοποθέτηση 139 προκατασκευασμένων  

φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή επί 

τόπου 10 φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σπύρο Γαντά «με την κατασκευή του έργου δικτύου 

αποχέτευσης στον οικισμό της Λακκιάς διασφαλίζου-

με την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, 

ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ολοκλήρωση 

της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων αυτά θα καταλήγουν σε συλλεκτήρα αγωγό 

ακαθάρτων που βρίσκεται στα Λουτρά Θέρμης και από 

εκεί στη συνέχεια τα λύματα θα παροχετεύονται στις 

εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Ταυτόχρο-

να το γεγονός ότι θα γίνουν ιδιωτικές συνδέσεις των κα-

τοίκων με το δίκτυο αποχέτευσης και θα καταργηθούν 

οι υφιστάμενοι βόθροι έχει ως αποτέλεσμα την προστα-

σία των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι εξασφαλισμένη 100% η 

στεγανότητα αυτών των βόθρων».  

Σημειώνεται ότι η συλλογή και η προσαγωγή των λυ-

μάτων του οικισμού της Λακκιάς προβλέπεται να πραγ-

ματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρι-

σμού, με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου 

ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η 

λειτουργία της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργα-

σίας Λυμάτων. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο 

πλαίσιο των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών 

αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ανθε-

μούντα. 

Οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου 

για την εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για το συ-

γκεκριμένο έργο έχουν ξεκινήσει, ήδη, από το 2011 με 

την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και αδει-

οδοτήσεων προκειμένου το έργο να καταστεί “ώριμο” 

για χρηματοδότηση. Η πρόταση υποβλήθηκε αφού επι-

καιροποιήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου 

και τη ΔΕΥΑΘ οι σχετικές μελέτες. Τελικά το έργο με τίτ-

λο «κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακ-

κιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρ-

μης» και προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.035.186,25 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εντάχθηκε και 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών 

της επεξεργασίας των λυμάτων»

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος στο σημείο της κατολίσθησης.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή εσωτερικού δικτύου αγωγού 
αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους περίπου
5,3 χιλιομέτρων.

Ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γαντάς επιθεωρεί τις εργασίες 
κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου. 

Εξ αποστάσεως ψυχολογική στήριξη από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, θέτει 

σε λειτουργία δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική 

υποστήριξη των συνδημοτών μας, με στόχο την αποτε-

λεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων κα-

ταστάσεων, που δημιουργήθηκαν με την πανδημία του 

COVID-19. Η υποστήριξη, από ψυχολόγους, παρέχεται 

μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακής επικοινωνίας (Viber 

ή Skype) κατά βάση στους κατοίκους των Δήμων, που 

συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση της και ιδιαίτερα αυ-

τών, που δεν διαθέτουν ανάλογες υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες για να προγραμμα-

τίσετε το ραντεβού σας, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 

2310 463 930, από τις 9.00 π.μ έως τις 2.30 μ.μ, είτε 

αποστέλλοντας email στο info@anatoliki.gr, δηλώνο-

ντας τα στοιχεία σας και τον τρόπο που θέλετε να γίνει η 

επικοινωνία. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, υγιείς και αισιόδοξοι.
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Στους δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην πε-
ριφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται ο 

δήμος Θέρμης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία 

δημοσίευσε στα μέσα Ιανουαρίου η εφημερίδα «Μακε-

δονία». Συγκεκριμένα, ο δήμος Θέρμης, μαζί με τους δή-

μους Δέλτα και Ωραιοκάστρου, περιλαμβάνονται στους 

δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη μεταξύ των 14 

της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και των 

υπολοίπων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι δήμοι, παρότι προχώ-

ρησαν σε διαδοχικές μειώσεις στα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, εντούτοις, οι περισσότεροι εξ αυτών 

βρίσκονται να διατηρούν υψηλότερες χρεώσεις σε σχέση 

με το δήμο Θέρμης ο οποίος διατήρησε σταθερά, από το 

2011 τα δημοτικά τέλη ενώ φέτος προχώρησε σε μεσο-

σταθμική μείωση της τάξης του 10%. 

Στο δήμο Θεσσαλονίκης η διοίκηση προχώρησε σε μεί-

ωση κατά 12,5% στα δημοτικά τέλη. Επιπλέον, εισάγεται 

ένας νέος «πράσινος» συντελεστής και όσοι προχωρήσουν 

στη δημιουργία φυτεμένου δώματος, πρασινίζοντας την τα-

ράτσα της πολυκατοικίας τους, θα καταβάλουν δημοτικά 

τέλη με πρόσθετη μείωση της τάξης του 25%. Μειωμένος 

συντελεστής ύψους 80% θα ισχύσει για τους καταστημα-

τάρχες που επλήγησαν από τα έργα κατασκευής του Με-

τρό, ενώ θεσπίζεται νέος ειδικός συντελεστής για αθλητι-

κά και εργατικά σωματεία, συνδικάτα και συνδικαλιστικές 

ενώσεις.

Οι τιμές για τις κατοικίες κυμαίνονται από 1,3 έως 1,5 ευρώ 

ανά τ.μ. ενώ για τα καταστήματα από 2,29 έως 4,06 ευ-

ρώ/τ.μ.

Μείωση στα δημοτικά τέλη αποφάσισε και ο δήμος Καλα-

μαριάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμέ-

να, μετά την περσινή μείωση κατά 10% των δημοτικών τε-

λών, έρχεται να προσθέσει και φέτος άλλη μια μείωση της 

τάξης του 15% . Η τιμή για τις κατοικίες είναι 1,8 ευρώ/τ.μ. 

και για τα καταστήματα 4,07 ευρώ/τ.μ.

Μηδενικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη φωτισμού και 

καθαριότητας αποφάσισε για το 2021 ο δήμος Πυλαίας 

– Χορτιάτη. Ειδικότερα, για τις κατοικίες παραμένουν στο 

1,77 ευρώ/τ.μ. σε Πανόραμα και Χορτιάτη και 1,25 ευ-

ρώ/τ.μ. για την Πυλαία. Οι τιμές για τα καταστήματα είναι 

3,98 και 3,29 αντιστοίχως.

Σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 12% για όλες τις οι-

κογένειες και κατά 50% για τις ευπαθείς ομάδες (τρίτεκνοι, 

πολύτεκνοι, ΑμΕΑ κ.ά.) προχώρησε ο διοίκηση του δήμου 

Θερμαϊκού. Για τις κατοικίες οι τιμές κυμαίνονται από 1,54 

– 1,67 ευρώ/τ.μ. και για τα καταστήματα από 2,75 – 3,14 

ευρώ/τ.μ.

Σε πάγωμα των δημοτικών τελών για το 2021 προχώρησε 

ο δήμος Νεάπολης-Συκεών. Έτσι, τα ανταποδοτικά τέλη για 

τις μεν κατοικίες παραμένουν στο 1,24 ευρώ/τ.μ. και για τα 

καταστήματα στα 3,12 ευρώ/τ.μ. 

Σταθερά για το 2021 διατηρεί τα δημοτικά τέλη ο δήμος 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Ειδικότερα, οι Κατοικίες είναι 

στο 1,44 ευρώ/τ.μ. και για στεγασμένους επαγγελματικούς 

χώρους και καταστήματα 3 ευρώ/τ.μ.

Σε μείωση των δημοτικών τελών κατά περίπου 17% προ-

χώρησε το 2021 η διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου. Οι 

τιμές διαμορφώνονται στο 1 ευρώ/τ.μ. για τις κατοικίες και 

στο 1,95 για τα καταστήματα.  

Μειώσεις των δημοτικών της τάξης του 5% για την Α’ Ζώνη 

και 10% για τη Β’ Ζώνη και απαλλαγή για τους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες για το διάστημα που ήταν κλειστά τα 

καταστήματά τους λόγω της πανδημίας αποφάσισε ο δή-

μος Κορδελιού Ευόσμου. Οι τιμές διαμορφώνονται, για τις 

κατοικίες σε 1,10 και 1,22 ευρώ/τ.μ. και για τα καταστήμα-

τα σε 2,37 και 2,58 ευρώ/τ.μ.

Παγωμένα διατηρεί τα δημοτικά τέλη για το 2021 ο δή-

μος Δέλτα. Ειδικότερα παραμένουν στα περυσινά επίπεδα 

δηλαδή στο 0,75 ευρώ/τ.μ. για τις κατοικίες, στο 1,60 ευ-

ρώ/τ.μ. για τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

στο 1,80 ευρώ/τ.μ. για τους υπόλοιπους επαγγελματικούς 

χώρους.

Σε μείωση των τελών προχώρησε ο δήμος Παύλου Μελά. 

Ειδικότερα, για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστι-

κά για κατοικία, ορίζεται συντελεστής 1,20 ευρώ/τ.μ. Για 

ακίνητα που χρησιμοποιούνται για πάσης φύσης οικονομι-

κής δραστηριότητας, ορίζεται συντελεστής 3,15 ευρώ/τ.μ. 

Στα ίδια επίπεδα με την περυσινή χρονιά παραμένουν τα 

δημοτικά τέλη στο δήμο Χαλκηδόνας.  Διατηρούνται στο 

1,22 ευρώ/τ.μ. για τις κατοικίες και στο 1,50 ευρώ/τ.μ. για 

τους επαγγελματικούς χώρους.

Σταθερά διατήρησε τα δημοτικά τέλη ο δήμος Λαγκαδά. 

Στις κατοικίες υπάρχουν τρεις ζώνες με τιμές 1, 1,10 και 

1,42 ευρώ/τ.μ. και στα καταστήματα οι χρεώσεις κυμαίνο-

νται από 1,75 έως 2,12 ευρώ/τ.μ. 

Μετά την κατά 10% μεσοσταθμική μείωση των δημοτικών 

τελών που αποφάσισε η διοίκηση του δήμου Θέρμης οι 

τιμές διαμορφώνονται ως εξής: για τις κατοικίες 1,10€/τ.μ., 

όπως ισχύει από το 2011. Ωστόσο, θεσπίζονται δύο ειδικοί 

συντελεστές για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών 

(υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 

1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10€/τ.μ. (μείω-

ση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας οι 

οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά 

χρησιμοποιούνται.  

Επίσης, μειώνεται από το 1,10€/τ.μ. στα 0,80€/τ.μ. (μείωση 

27,3%) ο συντελεστής για τους χώρους στους οποίους λει-

τουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και στα 0,60€/τ.μ. (μείωση 45,5%) για τους χώρους τους 

οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί 

και αγροτικοί σύλλογοι. Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνη-

τα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, για ακί-

νητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώνεται 

από τα 2,10€/τ.μ. στα 1,95€/τ.μ. (μείωση κατά 7,14%) και 

για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβα-

δόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής μειώνεται από 

το 1,26€/τ.μ. στο 1€/τ.μ. (μείωση κατά 20,6%).

Δημοτικά τέλη: Ποιες είναι οι χρεώσεις 
στους 14 δήμους της Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  ΘΕΡΜΗΣ - ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Επιστολή – προειδοποίηση προς τον 
προϊστάμενο των Ελληνικών Ταχυδρο-

μείων στην περιφέρεια της Μακεδονίας 

απέστειλε στις 21 Ιανουαρίου ο δήμαρχος 

Θέρμης, σχετικά με τη διαφαινόμενη υπο-

βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίοι διαμένουν στην 

κοινότητα Θέρμης -Τριαδίου. Ο Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος απέστειλε την επιστολή 

προς τον περιφερειακό διευθυντή των 

ΕΛΤΑ Μακεδονίας Κωνσταντίνο Φρατζή 

και προς τον γενικό διευθυντή Επιχειρησι-

ακών Λειτουργιών των ΕΛΤΑ Σάββα Δάν-

δολο, κοινοποιώντας την παράλληλα και 

προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνι-

ών και Ταχυδρομείων. 

Στην επιστολή του ο δήμαρχος Θέρμης το-

νίζει ότι «με έκπληξη πληροφορούμαστε 

την ειλημμένη απόφαση για μείωση του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 

στον τομέα της διανομής της αλληλογραφί-

ας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Θέρ-

μης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένας τα-

χυδρομικός διανομέας για το πολεοδομικό 

συγκρότημα Θέρμης και Τριαδίου, παρά 

το ότι ο δήμος μας εδώ και περίπου δύο 

χρόνια, έχει ενημερώσει και αιτηθεί την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

λόγω της κυρωμένης απόφασης επέκτασης 

του οικισμού κατά περίπου 4.000 στρέμ-

ματα, όπου σήμερα κατοικούν περίπου 

10.000 άνθρωποι και εξυπηρετούνται με 

3.000 θυρίδες, παρότι υπάρχουν οι προϋ-

ποθέσεις αστικής διανομής (ασφαλτόστρω-

ση και οδοσήμανση)».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθυμίζει ότι «οι 

συγκεκριμένες θυρίδες έχουν εγκατασταθεί 

σε χώρο του δήμου, κατά το ήμισυ με δα-

πάνη δική σας και κατά το υπόλοιπο ήμισυ 

με δαπάνη του δήμου Θέρμης, στην προ-

σπάθειά του να βοηθήσει το έργο σας για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών». 

Χαρακτηρίζει, δε, «απαράδεκτη τη συμπε-

ριφορά απέναντι σε έναν δήμο που έμπρα-

κτα σας έχει βοηθήσει και έχει ξοδέψει χρή-

ματα για λογαριασμό σας», λέγοντας πως 

«δεν μπορεί να συνεχιστεί η υποβάθμιση 

των υπηρεσιών προς τους πολίτες τους 

οποίους με βάση τον χάρτη υποχρεώσεων 

της εταιρίας σας, όπως αυτός έχει δημοσι-

ευτεί, έχετε υποχρέωση να εξυπηρετήσετε, 

κάνοντας κατ’ οίκον διανομή της αλληλο-

γραφίας».

Ο δήμαρχος Θέρμης προειδοποιεί την ηγε-

σία των ΕΛΤΑ ότι «εάν ο σχεδιασμός αυ-

τός υλοποιηθεί ο δήμος θα προχωρήσει 

σε αφαίρεση όλων των γραμματοθυρίδων 

που υπάρχουν σε χώρους ιδιοκτησίας του 

και θα προβεί σε καταγγελία προς τον επο-

πτεύοντα του οργανισμού σας, φορέα, κα-

θώς και σε μηνύσεις σε βάρος κάθε υπευ-

θύνου της εταιρίας για τη μη τήρηση των 

καταστατικών υποχρεώσεών της».

Ο κ. Παπαδόπουλος καταλήγει στην επι-

στολή του σημειώνοντας ότι «επειδή δε 

οι πληροφορίες μας που αφορούν τον 

συγκεκριμένο σχεδιασμό σας, αλλά και η 

συμπεριφορά σας απέναντι στους πολίτες 

του δήμου Θέρμης σε σχέση με τους πολί-

τες γειτονικών δήμων, είναι καταφανώς άνι-

ση, θέλω να σας τονίσω ότι η μέχρι τούδε 

προσπάθειά μας για συνεννόηση και βοή-

θεια προς εσάς δεν είναι αδυναμία, αλλά 

εκφράζει την πάγια τακτική του δήμου για 

συνεργασία και συνεννόηση με όλες τις 

εταιρίες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στα 

διοικητικά όρια του δήμου μας προς όφε-

λος των πολιτών τους οποίους εκπροσω-

πούμε».

Αυστηρή προειδοποίηση
του δημάρχου Θέρμης προς τα ΕΛΤΑ

Μεταξύ των δήμων με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην 
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης είναι ο δήμος Θέρμης. 

Αµπελοκήπων Μενεµένης 1,44 3,00
Βόλβης 1,15 – 1,67 1,15 – 3,20
∆έλτα 0,75 1,60 – 1,80
Θερµαϊκού  1,54 – 1,67 2,75 – 3,14
Θέρµης 1,10 1,95
Θεσσαλονίκης 1,30 – 1,50 2,29 – 4,06
Καλαµαριάς 1,80 4,07
Κορδελιού Ευόσµου 1,10 – 1,22 2,37 – 2,58
Λαγκαδά 1,00 – 1,42 1,75 – 2,12
Νεάπολης Συκεών 1,24 3,12
Παύλου Μελά 1,20 3,15
Πυλαίας Χορτιάτη 1,25 – 1,77 3,29 – 3,98
Χαλκηδόνας 1,22 1,50
Ωραιοκάστρου 1,00 1,95

∆ΗΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 ευρώ/τ.µ. ευρώ/τ.µ.

Τα νέα τηλέφωνα της Πολεοδομίας 
του δήμου Θέρμης

Η επικοινωνία (για ραντεβού ή πληρο-
φορίες) των πολιτών με τη Διεύθυνση 

Πολεοδομίας του δήμου Θέρμης γίνεται 

μέσα από τις ακόλουθες τρεις τηλεφωνικές 

γραμμές: 2313 300 725, 2313 300 733 και 

2313 300 734. Επίσης,  παρακάτω παρα-

τίθενται οι εσωτερικοί αριθμοί τηλεφωνικής 

επικοινωνίας καθώς και οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (e-mail) των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας στους οποίους 

μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης.

Κωνσταντίνος Κούγιας, εσωτ.: 483

e-mail: k.kougias@thermi.gov.gr

Ιωάννης Κρεμμύδας, εσωτ.: 484

e-mail: i.kremmidas@thermi.gov.gr 

Αναστασία Κυριλλίδου, εσωτ.: 486

e-mail: a.kirillidou@thermi.gov.gr

Κυριακή Λεκίδου, εσωτ.: 477

e-mail: k.lekidou@thermi.gov.gr

Ζωή Πιλιτσόγλου, εσωτ.: 478

e-mail: e.mentesidou@thermi.gov

Δημήτριος Λαγούρας, εσωτ.: 476

e-mail: poleodomia@thermi.gov.gr

Αλεξάνδρα Τσιβγιούρα, εσωτ.: 482

e-mail:  a.tsivgioura@thermi.gov

Ελένη Μεντεσίδου, εσωτ.: 481

e-mail: e.mentesidou@thermi.gov.gr

Θωμάς Νικολάου, εσωτ.: 487

e-mail: t.nikolaou@thermi.gov.gr

Χρήστος Πολύζος, εσωτ.: 489

e-mail: c.polyzos@thermi.gov.gr

Γεωργία Κολέτα, εσωτ.: 480

e-mail: g.koleta@thermi.gov.gr

Ιωάννης Δάσσιος, εσωτ.: 490

e-mail: I.dassios@thermi.gov.gr

Στέργιος Δημητρίου, εσωτ.: 486

e-mail: s.dimitriou@thermi.gov.gr

Μαρίνα Βλάσση, εσωτ.: 479

e-mail: marina.vlassi@yahoo.gr

Δήμητρα Σκαρλή, εσωτ.: 475

e-mail: s.skarli@thermi.gov.gr



Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων
στο δήμο Θέρμης

Οικονομική ενίσχυση σε πολιτιστικούς, 
αθλητικούς συλλόγους και ενορίες

Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου Θέρμης 
ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αντιδημάρχους εκ των οποί-

ων δύο άμισθοι, με θητεία από την 1η Ιανουαρίου έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύ-

ματος των αντιδημάρχων, τις καθ’ ύλην   αρμοδιότητές τους 

ασκεί ο δήμαρχος. Αναλυτικά, το σχήμα των αντιδημάρχων 

έχει ως εξής:

Απόστολος Τσολάκης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσι-
ών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα, ορίζεται αναπληρωτής δημάρχου καθώς και 

πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στέργιος Γκιζάρης
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στυλιανός Αποστόλου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτι-
σμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας.
Παράλληλα ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σπυρίδων Γαντάς
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπη-
ρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας).

Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επι-
τροπής, και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Βασίλειος Μουστάκας
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης.

Παράλληλα ορίζεται  αναπληρωτής του αντιδημάρχου 
Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη ως μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παναγιώτης Πονερίδης
Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης ως άμισθος.
Παράλληλα ορίζεται αναπληρωτής του αντιδημάρχου Στυ-
λιανού Αποστόλου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σωκράτης Σαμαράς
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ως άμισθος.

Τέλος, η Φανή Χατζηδημητρίου ορίστηκε εντεταλμέ-
νη δημοτική σύμβουλος με αντικείμενο την εποπτεία 
και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της 
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινω-
νικού Φαρμακείου του δήμου.
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ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Σε νέα γραφεία η ΔΕΥΑΚ Θέρμης

Σε αποξήλωση ανενεργών περιπτέρων προχωρά ο δήμος Θέρμης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές της 
ότι η υπηρεσία λειτουργεί από την Πέμπτη 21-01-

2021 στη νέα διεύθυνση «Παλαιολόγων 4» (στη συμβο-

λή με την Λέοντος Σοφού 20). 

Στο κτίριο μπορεί να πάει κανείς από τον κόμβο ο οποίος 

βρίσκεται στην είσοδο της Θέρμης (δρόμος Θέρμης- Πο-

λυγύρου), ακολούθως στο ύψος του καταστήματος δο-

μικών υλικών Κυριακίδης, στρίβουμε δεξιά και μετά στο 

δεύτερο δρόμο πάλι δεξιά. Το κτίριο της ΔΕΥΑΘ είναι το 

δεύτερο στα αριστερά σας.

Η νέα διεύθυνση αποτυπώνεται και στην κόκκινη κουκί-

δα στο διάγραμμα.

Στην αποξήλωση περιπτέρων, των οποίων έχει ανα-
κληθεί η άδεια λειτουργίας καθώς παραμένουν ανε-

νεργά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, προχωρά ο 

δήμος Θέρμης. Πρόκειται για την υλοποίηση ομόφωνης 

απόφασης την οποία είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο, 

βάσει της οποίας καταργούνται οριστικά οι θέσεις των 

συγκεκριμένων περιπτέρων και τα κουβούκλιά τους απο-

μακρύνονται προκειμένου να απελευθερωθεί ο χώρος 

του πεζοδρομίου τον οποίο καταλαμβάνουν.

Η αποξήλωση των ανενεργών περιπτέρων ξεκίνησε τη 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου από την κοινότητα Θέρμης και 

θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στις κοινότητες Νέας 

Ραιδεστού, Πλαγιαρίου και Βασιλικών. Τις εργασίες απο-

μάκρυνσης των περιπτέρων πραγματοποιεί το τμήμα Συ-

ντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης υπό την 

επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Μουστά-

κα. Θα απομακρυνθούν συνολικά πέντε περίπτερα, από 

ένα σε Θέρμη (Ιασωνίδου –Κ. Χάψα, πλησίον Πολιτιστι-

κού Κέντρου), Νέα Ραιδεστό (έναντι ιερού ναού Αγίου 

Αθανασίου), Πλαγιάρι (τοποθεσία Μπελμόντ) και δύο 

στα Βασιλικά (πλατεία Χάνια και οδός Φώφης Πατίκα).

Τα τελευταία χρόνια προέκυψε σοβαρό πρόβλημα ρύ-

πανσης και ακαλαισθησίας του περιβάλλοντος χώρου 

των πλατειών – πεζοδρομίων σχεδόν στο σύνολο των 

οικισμών του δήμου Θέρμης από τα εγκαταλειμμένα πε-

ρίπτερα, τα οποία είχαν γίνει εστίες μόλυνσης καθώς και 

σημεία συγκέντρωσης διαφόρων παραβατικών ατόμων. 

Τα περίπτερα αυτά στο σύνολο τους, τα μίσθωναν δημό-

τες οι οποίοι κατείχαν την άδεια λειτουργίας, σε τρίτους, 

αποκομίζοντας μηναίο εισόδημα από το συμφωνηθέν 

μίσθωμα. Κάποια από τα περίπτερα αυτά ήταν εγκατα-

λελειμμένα επί πολλά έτη γιατί οι δικαιούχοι της άδειας 

λειτουργίας τους είχαν αποβιώσει χωρίς να προβλέπει η 

υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα μεταβίβασης της 

αδείας. Άλλα είχαν εγκαταλειφθεί και δεν λειτουργού-

σαν επίσης επί πολλά χρόνια ρυπαίνοντας τον περιβάλ-

λοντα χώρο, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον για μίσθωση 

από τρίτους.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βογιατζή επί αντιδημαρχίας 

του οποίου ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την αποξήλωση 

των περιπτέρων «για να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου διαχειρίστηκαν το θέμα 

εφαρμόζοντας τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Επι-

δείχτηκε ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους ιδιοκτήτες των 

αδειών λειτουργίας των περιπτέρων, με αλλεπάλληλες 

επικοινωνίες, παραβιάζοντας στο σύνολο των περιπτώ-

σεων τους χρονικούς περιορισμούς άσκησης των διατά-

ξεων, αποκλειστικά και μόνο για να τους δοθεί χρόνος 

για την λειτουργία τους. Ο εντοπισμός των κλειστών πε-

ριπτέρων που ρύπαιναν τους χώρους έγινε αποκλειστικά 

έπειτα από υποδείξεις των τοπικών κοινοτήτων. Οι απο-

ξηλώσεις τους έγιναν επίσης έπειτα από σχετικές αποφά-

σεις των αρμοδίων δημοτικών οργάνων».

Στην οικονομική στήριξη των πολιτιστικών και αθλη-
τικών συλλόγων, καθώς και των ενοριών που βρί-

σκονται στα διοικητικά του όρια, προχώρησε ο δήμος 

Θέρμης. Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες τις οποίες έχει 

επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στη λειτουργία των 

συλλόγων οι οποίοι βρίσκονταν σε αδράνεια κατά το με-

γαλύτερο διάστημα του 2020, καθώς και στο κοινωνικό 

έργο των Ενοριών, η διοίκηση του δήμου αποφάσισε να 

προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση αυτών των φορέ-

ων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους. 

Προς το σκοπό αυτό, τον Νοέμβριο, ο δήμος απέστειλε 

προς όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλό-

γους καθώς και προς τις ενορίες, πρόσκληση προκειμέ-

νου να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από το νόμο 

δικαιολογητικά ώστε να είναι δικαιούχοι της οικονομικής 

ενίσχυσης. Ειδικότερα, εστάλησαν προσκλήσεις σε 36 

αθλητικούς συλλόγους, 31 πολιτιστικούς καθώς και σε 

20 ενορίες. Σε κάθε σύλλογο και σε κάθε ενορία δίδεται 

το ποσόν των χιλίων ευρώ.

Έως και τις 29 Δεκεμβρίου είχαν ήδη λάβει τη χρημα-

τοδότηση συνολικά είκοσι δύο φορείς και συγκεκριμέ-

να έντεκα αθλητικοί σύλλογοι, έξι πολιτιστικοί και πέντε 

ενορίες. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και 

για άλλους δεκαεπτά φορείς οι οποίοι πρόκειται να λά-

βουν τη χρηματοδότηση εντός του Ιανουαρίου. Η διαδι-

κασία θα συνεχιστεί και τις πρώτες εβδομάδες του νέου 

έτους ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των φο-

ρέων να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του δήμου. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπα-

δόπουλος τονίζει ότι «ο δήμος βρίσκεται πάντοτε και με 

κάθε πρόσφορο τρόπο στο πλευρό των συλλόγων και 

των Ενοριών μας καθώς αναγνωρίζει το σημαντικό έργο 

το οποίο επιτελούν, στη βάση μάλιστα του εθελοντι-

σμού. Το 2020 ήταν μια χρονιά δοκιμασίας για όλους. Οι 

σύλλογοι αναγκάστηκαν για μακρό χρόνο να διακόψουν 

τις δραστηριότητές τους, γεγονός που είχε επιπτώσεις στα 

έσοδά τους από τα οποία κάλυπταν μισθώματα και άλ-

λες λειτουργικές δαπάνες. Επιπτώσεις υπήρξαν και για τις 

ενορίες οι οποίες επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο. 

Για το λόγο αυτό, ο δήμος, αξιοποιώντας τις λιγοστές 

οικονομικές δυνατότητές του, προχωρά στην έμπρακτη 

στήριξη αυτών των φορέων. Εύχομαι, πολύ σύντομα, να 

τελειώσει αυτή η δοκιμασία και όλοι μας, και οι σύλλο-

γοι και οι ενορίες μας, να επιστρέψουμε στην κανονικότη-

τα. Ο τόπος μας τους χρειάζεται και ο δήμος θα βρίσκεται 

πάντοτε στο πλευρό τους».

Σε κάθε σύλλογο και σε κάθε ενορία δίδεται το ποσό
των χιλίων ευρώΑπόστολος Τσολάκης

Βασίλειος Μουστάκας Παναγιώτης Πονερίδης Σωκράτης Σαμαράς Φανή Χατζηδημητρίου

Στέργιος Γκιζάρης Στυλιανός Αποστόλου Σπυρίδων Γαντάς Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης



Το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, στο πλαί-
σιο υποστήριξης της οικογένειας, διορ-

γανώνει διαδικτυακή ΟΜΑΔΑ για γονείς με 

παιδιά στην εφηβεία, με τίτλο «Εφηβεία και 

γονείς: η πρόκληση των αλλαγών»

Στόχος μας στην ομάδα γονέων είναι να 

αναγνωρίσουν οι γονείς τα δικά τους συ-

ναισθήματα, να εξασκηθούν σε δεξιότητες 

επικοινωνίας, πειθαρχίας και διαχείρισης 

συγκρούσεων και να κατανοήσουν ότι τα 

προβλήματα τους μπορεί να συναντιούνται 

ταυτόχρονα σε πολλές οικογένειες.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν 

γονείς της περιοχής ευθύνης μας (Δήμοι 

Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαί-

ας-Χορτιάτη), με παιδιά στην εφηβεία. Εάν 

είσαι γονιός που προβληματίζεσαι και ανα-

ζητάς δημιουργικούς τρόπους να σχετιστείς 

με τον/την έφηβο/η και το ρόλο σου, σε 

προσκαλούμε να συμμετάσχεις σε μια βιω-

ματική ομάδα συζήτησης που θα πραγμα-

τοποιηθεί σε 10 δίωρες εβδομαδιαίες συ-

ναντήσεις (χωρίς οικονομική επιβάρυνση), 

κάθε Τετάρτη, ώρες 16:00-18:00 μ.μ..  

Η θεματολογία αφορά σε έννοιες σχετικές 

με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και 

θα προκύψει μέσα από τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων. Προϋπόθεση για την λει-

τουργία της ομάδας είναι να  συμμετέχουν 

κατ’ ελάχιστο 8 γονείς. Συντονίστρια του 

προγράμματος είναι η Λουκία Μελετίδου, 

MSc ψυχολόγος–ψυχοθεραπεύτρια, βιο-

θυμική υπνοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια 

ενηλίκων. Η μέθοδός που ακολουθείται 

είναι η βιωματική, μέσω της διαδικτυακή 

πλατφόρμα webex. Για τη δήλωση συμ-

μετοχής σας, μπορείτε να μπείτε στον πα-

ρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.

com/forms/d/1GRri3Xjr4Q8kq7ngm_

qF3zXXnBr8Kl2mh3EhniyGNq8/edit

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υποστήριξη του δήμου Θέρμης στο Κέντρο Υγείας
που λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο
Ως κέντρο εμβολιασμού για covid-19 λειτουργεί από 

τις 20 Ιανουαρίου το Κέντρο Υγείας Θέρμης. Κατά 

την ημέρα έναρξης των εμβολιασμών το Κ.Υ. επισκέφθηκε 

ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος 

προκειμένου να συνομιλήσει με τους υπεύθυνους της εν 

λόγω πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας, για ενδεχόμενα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο δήμαρχος Θέρμης, 

μαζί και με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Θέρμης 

Οδυσσέα Σαληκυριάκη είχαν συνάντηση με εκπροσώπους 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Κ.Υ. οι 

οποίες παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας των τεσσάρων 

εμβολιαστικών κέντρων τα οποία εντάχθηκαν από τις 20 

Ιανουαρίου στον σχεδιασμό για τον εμβολιασμό των 

πολιτών. Τα τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα βρίσκονται στο 

εσωτερικό του Κ.Υ., λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση, 

πραγματοποιώντας περίπου διακόσιους εμβολιασμούς ανά 

ημέρα. 

Οι εκπρόσωποι του Κ.Υ. ζήτησαν από τον δήμαρχο να 

μεριμνήσει ώστε να αποκατασταθούν οι λακκούβες οι 

οποίες έχουν ανοίξει λόγω της πρόσφατης χιονόπτωσης 

και του παγετού στους διαδρόμους του αύλειου 

χώρου. Παράλληλα ζητήθηκε να τοποθετηθούν τέντες 

παραπλεύρως της εισόδου του κτιρίου του Κ.Υ. προκειμένου 

να προστατεύονται οι πολίτες οι οποίοι αναμένουν τη 

σειρά τους για να εμβολιαστούν, καθώς δεν επιτρέπεται 

η παραμονή τους εντός του κτιρίου. Ζητήθηκε επίσης από 

τον δήμο να μεριμνήσει ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες 

στα φωτιστικά των εισόδων του αύλειου χώρου τα οποία 

βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Τέλος, από τον διοικητή 

του αστυνομικού τμήματος Θέρμης ζητήθηκε να υπάρχει 

κάποια επιτήρηση, κυρίως κατά τις βραδυνές ώρες καθώς 

τα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν ως αργά το βράδυ. 

«Επισκέφθηκα για άλλη μια φορά το Κέντρο Υγείας, την 

πρώτη μέρα λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων στην 

περιοχή μας, για να εκφράσω τις ευχαριστίες προς όλο 

το προσωπικό του και τη συμπαράσταση του δήμου στο 

έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό, ως δήμος, αναλάβαμε τη 

δέσμευση και θα υλοποιήσουμε ό,τι μας έχουν ζητήσει 

προκειμένου να διευκολύνουμε το δύσκολο έργο τους, 

αλλά και την πρόσβαση και παραμονή των πολιτών στο 

Κ.Υ. Όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, όπως κάναμε και από 

την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, παρέχοντας 

κάθε δυνατή υποστήριξη στους ανθρώπους του Κ.Υ., το 

ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα», δήλωσε ο 

δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. 

Υπενθυμίζεται ότι στο Κ.Υ. Θέρμης λειτουργεί εδώ και 

μήνες και κέντρο διενέργειας τεστ covid-19 σε ειδική προκάτ 

κατασκευή, την οποία παραχώρησε ο δήμος προς το Κ.Υ. 
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ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να 
εμβολιαστούν, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να 

κλείσουν το αναγκαίο ραντεβού, αλλά ούτε και να με-

ταβούν στο εμβολιαστικό κέντρο επειδή ενδεχομένως 

να στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος για την 

εξυπηρέτησή τους, βρίσκεται ο δήμος Θέρμης. Μέσω 

των κοινωνικών υπηρεσιών του ο δήμος τίθεται στη 

διάθεση των ευπαθών κατοίκων και κατά τη χρονική 

περίοδο των εμβολιασμών κατά της COVID-19. Συγκε-

κριμένα, οι πολίτες του δήμου Θέρμης οι οποίοι επι-

θυμούν να εμβολιαστούν, αλλά αδυνατούν, για διάφο-

ρους λόγους να διεκπεραιώσουν τη σχετική διαδικασία 

και να μεταβούν προς τα εμβολιαστικά κέντρα, μπο-

ρούν να απευθύνονται στα προγράμματα «Βοήθεια στο 

Σπίτι» της περιοχής τους, καθημερινά από 8:00-14:00 

και συγκεκριμένα στα εξής τηλέφωνα:

• 2310461117 (για Θέρμη, Τριάδι)

• 2392072041 (για Νέο Ρύσιο, Νέα Ραιδεστό, Ταγαρά-

δες)

• 2392330227 και 23923 30213 (για Τρίλοφο, Καρ-

δία, Πλαγιάρι, Κάτω Σχολάρι)

• 2396022355 (για Βασιλικά, Αγία Παρασκευή, Περι-

στερά, Άγιος Αντώνιος, Σουρωτή, Μονοπήγαδο, Λακ-

κιά)

Καθώς και στα τηλέφωνα:

• 2313300739, στο Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης 

(καθημερινά από 8:00-14:00)

• 2310466339 και 15114 στο Κέντρο Διαχείρισης 

COVID-19 δήμου Θέρμης (καθημερινά από 8:00-19:00 

και Σάββατο /Κυριακή από 9:00-13:00).

Προς όσους επιθυμούν και δύνανται να κλείσουν ρα-

ντεβού για τον εμβολιασμός τους υπενθυμίζεται ότι 

σε αυτή τη φάση τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους 

μπορούν να το κάνουν:

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr,

• μέσω των ΚΕΠ και

• στα φαρμακεία της γειτονιάς

Για να κλείσετε ραντεβού μέσω ΚΕΠ ή κάποιου φαρ-

μακείου πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα και τον 

ΑΜΚΑ σας. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ή του φαρμακείου 

θα κάνει όλη τη διαδικασία. Θα επιλέξει το κέντρο εμ-

βολιασμού, την ημερομηνία και την ώρα σύμφωνα με 

τις δικές σας υποδείξεις, και θα σας εκτυπώσει τον κω-

δικό εμβολιασμού.

Η διαδικασία για να κλείσει κανείς ηλεκτρονικό ραντε-

βού στο emvolio.gov.gr είναι η ακόλουθη:

• Εισέρχεστε στο σύστημα με τους κωδικούς σας στο 

taxisnet.

• Επιλέγετε το εμβολιαστικό κέντρο, την ημερομηνία 

που επιθυμείτε και την διαθέσιμη ώρα που υπάρχει για 

την συγκεκριμένη ημέρα. Στην συνέχεια ακολουθείτε 

την ίδια διαδικασία για το κλείσιμο του δεύτερου ρα-

ντεβού, όμως δεν μπορείτε να επιλέξετε σε αυτήν την 

φάση ημερομηνία, διότι το σύστημα θα καταχωρήσει 

από μόνο του την προβλεπόμενη ημερομηνία για την 

δεύτερη δόση του εμβολίου.

• Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζονται τα 

στοιχεία για τα δύο ραντεβού που κλείσατε (κέντρο εμ-

βολιασμού, ημερομηνία, ώρα) και επιλέγετε το πεδίο 

της επιβεβαίωσης.

• Τέλος, εμφανίζεται ο κωδικός εμβολιασμού και εκτυ-

πώνετε την σελίδα ή τον καταγράφεται κάπου για να 

τον έχετε.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» στο πλευρό
 όσων θέλουν να εμβολιαστούν

Στο δήμο Θέρμης οι εμβολιασμοί γίνονται στο Κέντρο Υγείας.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο διοικητής 
του αστυνομικού τμήματος Θέρμης Οδυσσέας Σαληκυριάκης 
με εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του Κέντρου Υγείας. 

Covid free οι επαγγελματίες της Θέρμης

Αρνητικά ήταν και τα εκατό τεστ τα οποία έγιναν στη Θέρ-
μη, στο πλαίσιο της δράσης  «Επιχειρούμε με ασφά-

λεια» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η 

δράση, που έγινε σε συνεργασία με τον δήμο Θέρμης και 

τους εμπόρους και τους επαγγελματίες της Θέρμης, πραγ-

ματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στην κεντρική 

πλατεία της Θέρμης, χάρη στη συνεργασία του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, που διέθεσε γιατρούς και νοσηλευτές 

για τη συλλογή του βιολογικού υλικού (επιχρίσματα από το 

λάρυγγα), που είναι απαραίτητο για το rapid test.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, η 

δράση πραγματοποιήθηκε προκειμένου το ΕΕΘ να σταθεί 

στο πλευρό των μελών του που δοκιμάζονται στην περίοδο 

της πανδημίας. Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδό-

πουλος ευχαρίστησε το ΕΕΘ γιατί άρχισε την δράση στους 

περιφερειακούς δήμους από το δήμο της Θέρμης και τόνισε 

ότι ο δήμος θα σταθεί αλληλέγγυος στις δράσεις του Επιμε-

λητηρίου.

Το ΕΕΘ ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματι-

ών και Εμπόρων Θέρμης Στάθης Πιστέλας, ενώ η αντιπρόε-

δρος ΕΕΘ Φανή Μπλιούμη που είναι και πρόεδρος του Τμή-

ματος Επαγγελματικών του Επιμελητηρίου, τόνισε ότι τα τεστ 

έγιναν προκειμένου τα μέλη του ΕΕΘ από την περιοχή της 

Θέρμης να εξυπηρετηθούν δωρεάν και χωρίς ταλαιπωρία. 

Παρόντες στη δράση ήταν η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΕΘ Χρύ-

σα Γεωργιάδου-Γρανούζη, ο γενικός γραμματέας Κλεόβου-

λος Θεοτόκης και ο οικονομικός επόπτης Κώστας Ιακώβου. 

Έπειτα από παράκληση του διοικητή του αστυνομικού τμή-

ματος Θέρμης Οδυσσέα Σαληκυριάκη τεστ διενεργήθηκαν 

και στο προσωπικό του τμήματος.

Με την αξιοσημείωτη παρουσία 
δύο υπερήλικων, της κ. Μαρίας 

105 ετών (106 τον επόμενο μήνα) και 

του κ. Γρηγόρη 103 ετών πραγματο-

ποιούνται οι εμβολιασμοί στο Κέντρο 

Υγείας Θέρμης. Με ανακοίνωσή του 

το Κέντρο Υγείας Θέρμης τους εύχεται 

καλή ανοσία και τους περιμένει για τη 

δεύτερη δόση εμβολίου.

Αξιοσημείωτοι εμβολιασμοί

«Εφηβεία και γονείς: η πρόκληση των αλλαγών»
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Εργασίες κλαδέματος 
από την αντιδημαρχία Πρασίνου

Φύτευση δέντρων στην Καρδία

Συνεχίζονται στο δήμο Θέρμης οι ερ-
γασίες για το κλάδεμα των ψηλών 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους. Οι 

παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό την απο-

φυγή ατυχημάτων, καθώς και την ανανέ-

ωση και ανάπτυξη των δέντρων. Πραγμα-

τοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο 

της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου, με 

ειδικό εξοπλισμό για την προστασία των 

εργαζομένων. 

Μέχρι στιγμής, με βάση τις καταγεγραμ-

μένες ανάγκες και τα αιτήματα που υπο-

βλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διά-

στημα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

στις Κοινότητες Νέας Ραιδεστού, Λακκιάς, 

Σουρωτής, Αγίας Παρασκευής, Τριλό-

φου, Πλαγιαρίου, Καρδίας και Κάτω Σχο-

λαρίου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα 

συνεργείο της Διεύθυνσης Πρασίνου προ-

χωρά σε ανάλογες εργασίες στην περιοχή 

του Φράγματος Θέρμης (φωτογραφία). 

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται καθημερινά οι 

εργασίες για τον καθαρισμό, το κλάδεμα 

και την περιποίηση του πρασίνου σε όλα 

τα πάρκα, τις πλατείες και τους κοινόχρη-

στους χώρους του δήμου Θέρμης. Η Δι-

εύθυνση Πρασίνου συνιστά στους κατοί-

κους των περιοχών παρέμβασης, για την 

αποφυγή ατυχημάτων, να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από 

τα σημεία στα οποία πραγματοποιούνται 

οι εργασίες κλαδέματος.

Μια πολύ ωραία έκπληξη περίμενε 
τους μικρούς μαθητές των νηπια-

γωγείων της Καρδίας. Με πρωτοβουλία 

των τοπικών σύμβουλων της κοινότητας 

Καρδίας και της δημοτικής σύμβουλου 

Φανής Χατζηδημητρίου φυτεύτηκαν απέ-

ναντι από το 1ο και 2ο νηπιαγωγείο Καρ-

δίας οκτώ οπωροφόρα δένδρα. 

Έτσι τα παιδιά θα μεγαλώνουν σε ένα 

περιβάλλον όμορφο βλέποντας να μεγα-

λώνουν μαζί τους και τα δενδράκια. Θα 

γνωρίσουν την καϊσιά, την αχλαδιά, την 

μηλιά την δαμασκηνιά, ενώ οι δασκάλες 

τους θα τα προτρέπουν να τα ποτίζουν. 

Καλή φροντίδα λοιπόν και με το καλό να 

μεγαλώσουν και να καρποφορήσουν.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

Καθάρισε η λίμνη Πάπιστα
Σε απέραντη χωματερή είχαν μετατρέ-

ψει άγνωστοι τη λίμνη στη θέση «Πά-

πιστα» στην Καρδία πετώντας κάθε εί-

δους απορρίμματα, από λάστιχα έως και 

κομμάτια ασφάλτου και μπάζα, δημι-

ουργώντας μικρά βουνά από κάθε λογής 

σκουπίδια. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί 

εγκαίρως από την Κοινότητα Καρδίας 

καθώς και από το δραστήριο Σύλλογο 

των Εθελοντών Καρδίας οι οποίοι ενη-

μέρωσαν τη δημοτική αρχή την Πέμπτη 

21 Ιανουαρίου και έστειλαν μάλιστα και 

σχετικό αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση 

Καθαριότητας. Τη Δευτέρα 25 Ιανουα-

ρίου, παρουσία του προέδρου της Κοι-

νότητας Ιωακείμ Τρικαλιάρη καθώς και 

μελών του Συλλόγου Εθελοντών Καρδί-

ας, συνεργείο του δήμου αποτελούμενο 

από ένα φορτωτή και δύο φορτηγά ανέ-

λαβαν δράση στο σημείο απομακρύνο-

ντας μπάζα, ρόδες μεγάλων οχημάτων 

και διάφορα βιομηχανικά και μη σκου-

πίδια τα οποία κάποιοι φρόντισαν το 

προηγούμενο διάστημα να πετάξουν στο 

χώρο της Λίμνης. Στο έργο της απομά-

κρυνσης των διαφόρων απορριμμάτων 

συνέδραμαν και μέλη του Συλλόγου 

Εθελοντών Καρδίας. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας 

αναφερόμενος στην ανεξέλεγκτη ρίψη 

ογκωδών απορριμμάτων σε διάφορες 

περιοχές πρασίνου της Κοινότητας, επι-

σημαίνει πως «το τελευταίο χρονικό δι-

άστημα γινόμαστε όλοι μάρτυρες απα-

ράδεκτων εικόνων που προσβάλλουν 

το περιβάλλον και την αισθητική μας. 

Ασυνείδητοι και επιπόλαιοι χειρισμοί 

από κάποιους, έχουν οδηγήσει την κα-

τάσταση στο απροχώρητο, με ογκώδη 

απορρίμματα στους δρόμους, αγρούς 

και άλλους χώρους πρασίνου, όπως 

και ο συγκεκριμένος, η λίμνη στη θέση 

«Πάπιστα» που καθαρίζεται σήμερα». 

«Λυπάμαι γι’ αυτή την απαράδεκτη, 

επιπόλαιη, ασυνείδητη και επικίνδυνη 

τακτική. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κα-

τεύθυνση πως η διοίκηση του δήμου 

Θέρμης, είναι αποφασισμένη να προ-

χωρήσει σε αυστηρά μέτρα και επιβο-

λή προστίμων όπως προβλέπεται από 

το νόμο σε όποιον εντοπιστεί να πετάει 

ογκώδη και αδρανή παράνομα. Δεν 

θα αφήσουμε την Καρδία που με τόσο 

κόπο, αγώνα, κόστος και προσωπική 

προσπάθεια των εθελοντών μας, καθα-

ρίζουμε αλλά και αναβαθμίζουμε αι-

σθητικά, να μετατραπεί σε χωματερή, σε 

καταυλισμό και σε εστία μόλυνσης.

Δεν θα επιτρέψουμε να αδικούνται οι 

νομοταγείς και ευσυνείδητοι συμπολί-

τες μας, οι οποίοι δαπανούν χρηματικά 

ποσά για να μεταφέρουν αυτού του εί-

δους τα απορρίμματά τους στους ειδι-

κούς χώρους εναπόθεσης, εις βάρος 

όσων κουτοπόνηρα παρανομούν. Η 

Καρδία θα παραμείνει καθαρή σε πεί-

σμα όσων ασυνείδητα παρανομούν» 

πρόσθεσε. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες της Θέρμης 

μπορούν να καλούν καθημερινά στο τη-

λέφωνο 2310467110 της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας για να προγραμματίζουν 

την αποκομιδή των ογκωδών απορριμ-

μάτων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ O ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CONSE-PP

Καλλιτεχνικό διαγωνισμό
για καινοτόμες εναλλακτικές προτάσεις
O δήμος Θέρμης, διοργανώνει τον καλλιτεχνικό δια-

γωνισμό «Graffiti Green Parks», στο πλαίσιο υλο-

ποίησης του έργου Conse-pp, με στόχο να επιβραβεύσει 

καινοτόμες εναλλακτικές προτάσεις για την προστασία και 

κυρίως για την αύξηση των μικρών χώρων πρασίνου στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον μέσω του σχεδιασμού πρω-

τότυπων δημιουργικών καλλιτεχνικών έργων graffiti.

Με τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Graffiti Green Parks» 

ο δήμος στοχεύει να αναδείξει, να αξιοποιήσει και να 

επιβραβεύσει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για το πως 

μπορούν οι πόλεις να γίνουν πιο πράσινες, αλλά και με 

ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μας να προστατεύσουμε την 

χλωρίδα τους.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Conse-pp», το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελ-

λάδα -Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 –2020» 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχου-

σών χωρών. Το έργο «Conse-pp» περιλαμβάνει δράσεις 

συλλογής, διατήρησης και αξιοποίησης εβδομήντα (70) 

σημαντικών ειδών  προτεραιότητας (σπάνια, ενδημικά, 

απειλούμενα φυτά) για τα οποία συλλέχθηκε πολλαπλα-

σιαστικό υλικό στο πλαίσιο βοτανικών αποστολών στη δι-

ασυνοριακή περιοχή. Τα φυτά αναπαράχθηκαν σύμφωνα 

με πρωτόκολλο αναπαραγωγής που αναπτύχθηκε μέσα 

από ερευνητική διαδικασία και κάποια από αυτά εγκατα-

στάθηκαν στο «Πάρκο Φυτοποικιλότητας» το οποίο κα-

τασκευάστηκε στην Καρδία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης 

δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τα πολύτιμα 

αυτά είδη. 

Στοχεύει, επίσης, στην εξεύρεση πρωτότυπων δημιουργι-

κών καλλιτεχνικών  έργων graffiti, για την ανάδειξη και 

την προβολή των φυτών προτεραιότητας στο σύγχρονο 

αστικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από τα φυτά 

προτεραιότητας, αφού μάθουν περισσότερες πληροφορίες 

για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, μπο-

ρούν να  επιλέξουν ένα από τα τοιχία του «Πάρκου Φυτο-

ποικιλότητας» και να αποτυπώσουν τις καλλιτεχνικές προ-

τάσεις τους σε αυτό, χρησιμοποιώντας καλλιτεχνικά μέσα 

της επιλογής τους.

Τα τρία graffiti που θα διακριθούν θα εφαρμοστούν πιλο-

τικά στα τοιχία του «Πάρκου Φυτοποικιλότητας». Επίσης, 

θα παρουσιαστούν στο κοινό σε ειδική τελετή βράβευσης, 

στην οποία θα εκτεθεί το σύνολο των προτάσεων που θα 

υποβληθούν (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα του δήμου).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή προς όλους 

και μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα άτομα ή ορ-

γανωμένες σε ομάδες που ασχολούνται με το σχεδιασμό 

graffiti. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμε-

τάσχουν με πολλαπλές προτάσεις και αντίστοιχες εφαρ-

μογές καθώς και να συμμετέχουν σε περισσότερες από 

μία ομάδες. Μόνο ενήλικες επιτρέπονται στην συμμετοχή 

στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ανήλικος καλλιτέχνης 

καταθέτει το έργο του αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την 

έγγραφη και ενυπόγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων 

του. Κάθε συμμετέχοντας στο διαγωνισμό θα πρέπει να 

διαβάσει τους όρους, τους κανονισμούς και την πολιτική 

απορρήτου του δήμου. Με τη συμμετοχή του, αποδέχεται 

εξ ολοκλήρου τους όρους και τους κανονισμούς.  

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες 

του δήμου η οποία και θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολό-

γηση και την τελική επιλογή των τριών καλύτερων έργων.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- πρωτοτυπία του έργου

- καλλιτεχνική/εικαστική ποιότητα

- συμβολή στην προώθηση της προστασίας της βιοποικι-

λότητας.

«Υιοθεσία» πάρκου στα Βασιλικά

Στα Βασιλικά επεκτείνεται το πρόγραμμα της «υιοθε-
σίας χώρων πρασίνου», που υλοποιεί εδώ και και-

ρό ο δήμος Θέρμης και η Αντιδημαρχία Πρασίνου. Το 

πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται από την περιοχή της 

Θέρμης και έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους κατοί-

κους και τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στα όρια του 

δήμου Θέρμης. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στο πρόγραμμα «υι-

οθεσίας» εντάχθηκε ο κυκλικός κόμβος των Βασιλικών, 

στην πλατεία Χάνια, που περικλείεται όπως είναι γνωστό 

από τις οδούς: Ανθεμούντος, Αγίας Αναστασίας και Θεσ-

σαλονίκης. 

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του αντιδημάρχου Στέ-

λιου Γκιζάρη και των φυτωρίων Μιχαλάκα έχει ήδη υπο-

γραφεί, και πλέον ο ιδιώτης αναλαμβάνει την αξιοποίηση 

και αναβάθμιση του χώρου. Από την πλευρά του ο δήμος 

Θέρμης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ιδι-

ώτη, για όσο διαρκέσουν οι παρεμβάσεις στο χώρο του 

κυκλικού κόμβου, υδροδότηση, καθαρισμο του χώρου, 

και την τοποθέτηση πινακίδας όταν ολοκληρωθούν οι ερ-

γασίες. 

Αναλυτικά ο χώρος το επόμενο χρονικό διάστημα, θα 

εμπλουτιστεί με νέο φυτικό υλικό και εποχιακά άνθη, τα 

οποία θα ανανεώνονται τρεις φορές το χρόνο. Το αποτέ-

λεσμα όπως και αυτό των προηγούμενων παρεμβάσεων 

αναμένεται εντυπωσιακό με την ολοκλήρωση αναβάθμι-

σης του χώρου. 

Οι δύο πρώτες «υιοθεσίες» χώρων πρασίνου, όπως έχει 

ανακοινωθεί, έγιναν από τα φυτώρια Βασιλειάδη και την 

εταιρεία Garden και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Στο 

πλαίσιο μάλιστα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ήδη 

δύο κυκλικοί κόμβοι, ο ένας στην είσοδο της Θέρμης στο 

ύψος του Αγ. Τρύφωνα και ο άλλος επί της οδού Απόστο-

λου Κουγιάμη, στην επέκταση Θέρμης, υιοθετήθηκαν και 

διαμορφώθηκαν δίνοντας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μετά τη διαμόρφωση του 

κυκλικού κόμβου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 

Ταβάκη και Πέτρουλα, ολοένα και περισσότεροι ιδιώτες 

αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης. 
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ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Καταστροφή στον χλοοτάπητα
στο γήπεδο Ταγαράδων

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τη θέσπιση ετήσιου τέλους διέλευσης
δικτύων προς τους δήμους
Αίτημα προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να 

θεσπιστεί απόδοση ειδικού τέλους διέλευσης 

στους δήμους από όλους τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας, πρώην ΔΕΚΟ, τα δίκτυα των οποίων περνούν 

μέσα από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους 

χώρους, καταθέτει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), ενώ θα το θέσει και 

υπόψη της ΚΕΔΕ. Το θέμα, απασχολεί εδώ και πολλά 

χρόνια σχεδόν όλους τους δήμους, καθώς όλοι αυτοί οι 

Οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, ΕΥΑΘ, εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών δικτύων κ.α) που 

σήμερα δεν είναι κρατικοί, αλλά ανώνυμες εταιρείες, 

εκτελούν προγραμματισμένες εργασίες σε δρόμους και 

πεζοδρόμια, και στη συνέχεια δεν αποκαθιστούν τις 

ζημιές που προκαλούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

προβλήματα στην διακίνηση πεζών κα οχημάτων,  

αλλά και στην αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση 

ολόκληρων περιοχών. Παράλληλα, οι ανώνυμες 

αυτές εταιρείες που κερδίζουν από την τιμολόγηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, οφείλουν να 

καταβάλλουν  και ένα εύλογο τέλος διέλευσης για τη 

χρήση των δρόμων, όπου αναπτύσσουν τα δίκτυα τους.  

Την πρόταση για την καταβολή τέλους διέλευσης στους 

δήμους από αυτές τις εταιρείες, η οποία έγινε ομόφωνα 

δεκτή, σε τηλε-συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, ο 

πρόεδρος, κατέθεσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τονίζοντας: «Για χρόνια ολόκληρα 

οι συμπολίτες μας βιώνουν μια κατάσταση τριτοκοσμική  

στις πόλεις με κοινόχρηστους χώρους και δημόσια οδικά 

δίκτυα να κακοποιούνται από τα έργα των Οργανισμών 

με ορατό το ενδεχόμενο σοβαρών ατυχημάτων. Το θέμα 

θα πρέπει να τελειώνει οριστικά και να μπει τάξη, όπως 

επίσης και να ενταθούν οι έλεγχοι στους εργολάβους. 

Οι δήμοι πρέπει να σταματήσουν να πληρώνουν τα 

«σπασμένα» των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας». 

«Για αυτό και οι δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, 

ομόφωνα σήμερα ζητάμε τη θέσπιση τέλους διέλευσης 

δικτύων, προκειμένου από τα έσοδα  να αποκαθίστανται 

οι ζημίες και αν επανέρχεται η κανονικότητα στις 

γειτονιές, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες. Επιπλέον, 

οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας είναι πλέον ανώνυμες 

εταιρείες με κέρδη, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη 

τη θέσπιση του τέλους αυτού, ως ελάχιστο αντίτιμο προς 

τις τοπικές κοινωνίες, όπως συμβαίνει σε όλους τους 

υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δήμους». 

Καταστροφές στον χλοοτάπητα του ποδοσφαιρικού 
γηπέδου των Ταγαράδων προκλήθηκαν το μεση-

μέρι του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου. Αφού παραβιάστη-

κε η κλειδαριά της μεγάλης πόρτας του γηπέδου από 

την οποία εισέρχονται μόνον μηχανήματα, εισήλθαν 

στο γήπεδο και με αυτοκίνητο, προκλήθηκαν κατα-

στροφές σχεδόν σε ολόκληρο τον χλοοτάπητα. Μόλις 

έγινε αντιληπτό το γεγονός, η διοίκηση της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) κατέθεσε 

μήνυση κατά παντός υπευθύνου. 

«Καταθέσαμε μήνυση στο Τμήμα Ασφαλείας των Βασι-

λικών ώστε να βρεθούν οι υπαίτιοι και να υποστούν τις 

συνέπειες» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ, αρ-

μόδιος για θέματα Αθλητισμού, Νίκος Λαγός. 

Αυτό είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό που συνέ-

βη σε διάστημα ενός μήνες σε αθλητική εγκατάσταση 

του δήμου Θέρμης. Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Δεκεμ-

βρίου, άγνωστος ή άγνωστοι μπήκαν στο γήπεδο των 

Βασιλικών και με το αυτοκίνητό τους εισέβαλαν στον 

φρεσκοσπαρμένο αγωνιστικό χώρο προκαλώντας κα-

ταστροφές. Και γι’ αυτό το περιστατικό έχει κατατεθεί 

μήνυση από την ΔΕΠΠΑΘ στο Τμήμα Ασφαλείας Βα-

σιλικών. Παράλληλα, η Διεύθυνση Αθλητισμού του 

δήμου Θέρμης προχώρησε σε επανασπορά του χλοο-

τάπητα ώστε ο αγωνιστικός χώρος να είναι έτοιμος μό-

λις επιτρέψει η Πολιτεία την επανέναρξη των αθλητικών 

δραστηριοτήτων. 

«Ο δήμος Θέρμης κατέθεσε, ως όφειλε, μηνύσεις και 

για τις δύο περιπτώσεις καταστροφής του αγωνιστι-

κού χώρου των γηπέδων Βασιλικών και Ταγαράδων. 

Ελπίζουμε οι αρμόδιες αρχές να βρουν σύντομα τους 

υπαίτιους. Πέρα από τις όποιες συνέπειες προβλέπει 

ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς, ως δήμος, θα 

διεκδικήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αποζημι-

ώσεις για τις ζημιές από αυτούς που τις προκάλεσαν. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε την περιου-

σία των δημοτών μας και αυτό θα κάνουμε», δήλωσε ο 

δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Μετά τις καταγγελίες του δήμου ταυτοποιήθηκαν από 

το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης, τα στοιχεία ενός εικοσιτε-

τράχρονου ημεδαπού για τις φθορές στο ποδοσφαιρικό 

γήπεδο των Ταγαράδων.

Ο εικοσιτετράχρονος, εισήλθε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδι-

οκτησίας του στον αγωνιστικό χώρο και πραγματοποι-

ώντας με αυτό συνεχείς ελιγμούς προξένησε, σύμφω-

να την καταστροφή του χλοοτάπητα. Για το λόγο αυτό 

σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του.

Η εικόνα του γηπέδου μετά την εισβολή των αγνώστων με 
αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των Ταγαράδων. 

Ο δήμος Θέρμης αποκατέστησε τις ζημιές στο γήπεδο
των Βασιλικών.

Κλαδέματα σε κεντρικούς δρόμους 
του Τριλόφου

Κλαδεύσεις σε επικίνδυνα δέντρα
στο δρόμο Τριλόφου – Καρδίας

Συνεχίζεται το πρόγραμμα κλαδέματος 
δέντρων τα οποία βρίσκονται σε κοινό-

χρηστους χώρους, σε κεντρικούς δρόμους 

του Τριλόφου, αλλά και σε παράδρομους 

μέσα στον οικισμό, όπου κρίνεται απαραί-

τητο. Οι παρεμβάσεις οι οποίες ξεκίνησαν 

τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου από συνεργείο 

της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου θα δι-

αρκέσουν τρεις μέρες και περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων κλάδεμα ψηλών δένδρων 

αλλά και θάμνων που λόγω της αυξημέ-

νης βλάστησης δυσχεραίνουν την κυκλο-

φορία και αυξάνουν την επικινδυνότητα 

για οχήματα και πεζούς. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνται με σκοπό την αποφυγή 

ατυχημάτων, καθώς και την ανανέωση και 

ανάπτυξη των δέντρων. Το κλάδεμα γίνεται 

από εξειδικευμένο συνεργείο της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Πρασίνου, με ειδικό εξοπλι-

σμό για την προστασία των εργαζομένων. 

Μέχρι στιγμής με βάση τις καταγεγραμμένες 

ανάγκες και τα αιτήματα τα οποία υποβλή-

θηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 

έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στις Κοινότη-

τες Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Λακκιάς, Σου-

ρωτής, Αγίας Παρασκευής, ενώ μέσα στην 

εβδομάδα πρόκειται να ολοκληρωθούν 

και στον Τρίλοφο. Ταυτόχρονα, η Διεύ-

θυνση Πρασίνου προχωρά σε καθαρισμό, 

κλάδεμα και περιποίηση του πρασίνου με 

ημερήσιο προγραμματισμό σε όλα τα πάρ-

κα, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του 

δήμου Θέρμης. Η Διεύθυνση Πρασίνου 

συνιστά στους κατοίκους των περιοχών πα-

ρέμβασης, για την αποφυγή ατυχημάτων, 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέ-

λευσή τους από τα σημεία που πραγματο-

ποιούνται οι εργασίες κλαδέματος.

Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν στόχο 
τον καθαρισμό κεντρικών οδών που 

συνδέουν τις Κοινότητες Τριλόφου – Καρ-

δίας – Κάτω Σχολαρίου και Πλαγιαρίου 

πραγματοποιεί η Αντιδημαρχεία Πρασίνου 

του δήμου Θέρμης. Ειδικότερα, συνεργείο 

της διεύθυνσης Πρασίνου με τρία ειδικά 

οχήματα και δέκα εργαζόμενους πραγ-

ματοποίησαν εργασίες κλαδέματος και 

κοπής μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων 

στην κεντρική οδική αρτηρία η οποία συν-

δέει τον Τρίλοφο με την Καρδία.

Προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή 

είχαν δέντρα τα οποία θεωρούνται από 

την υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 

ασφάλεια. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής  Ανάπτυ-

ξης Στέλιος Γκιζάρης, αναφερόμενος στις 

παρεμβάσεις του τελευταίου χρονικού 

διαστήματος, σημείωσε πως «το κλάδεμα 

των δέντρων πραγματοποιείται με ιδιαί-

τερη προσοχή, στην κατεύθυνση διατή-

ρησης των χαρακτηριστικών του είδους, 

αλλά και της διασφάλισης της υγείας και 

της φυσιολογικής ανάπτυξής του».

Επίσης, ανέφερε, πως τα μεγάλα δέντρα 

λόγω του ύψους και του βάρους των 

κλαδιών τους θεωρούνται επικίνδυνα και 

μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για 

την ασφάλεια των πολιτών και της περι-

ουσίας τους, σε περίπτωση έντονων και-

ρικών φαινομένων όπως για παράδειγμα 

οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σημείωσε δε, ότι 

παρόμοιες παρεμβάσεις που βελτιώνουν 

την αισθητική του αστικού τοπίου θα συ-

νεχίσουν να πραγματοποιούνται και στις 

τρεις Δημοτικές Ενότητες Μίκρας, Θέρμης 

και Βασιλικών. Τέλος ο κ. Γκιζάρης κάλε-

σε τους πολίτες να σεβαστούν τους κοι-

νόχρηστους χώρους και να τους διαφυλά-

ξουν από τυχόν δολιοφθορές.

Ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης
σε κεντρικές οδούς των Βασιλικών

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε 
κεντρικούς οδούς στον οικισμό των Βασιλικών. Βά-

σει του προγραμματισμού γίνεται αφαίρεση του σημερι-

νού φθαρμένου οδοστρώματος και θα ακολουθήσει η 

ασφαλτόστρωση των οδών με ασφαλτική στρώση κυ-

κλοφορίας αστικών οδών συμπυκνωμένου πάχους πέντε 

εκατοστών.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπη-

ρεσιών Σπύρο Γαντά «πρόκειται για συνέχιση παλιάς ερ-

γολαβίας η οποία είχε σταματήσει το 2019, αφού είχαν 

ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Καρκάρας, στην είσο-

δο από Σουρωτή προς Βασιλικά έως την πλατεία Χάνια, 

στο στενό του Αρχόντου, στο Καφενείο και τρεις δρόμους 

στη Λακκιά πέριξ της πλατείας του χωριού. Από σήμερα 

συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που είχαν 

ενταχθεί από το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο».

Οι νέες ασφαλτοστρώσεις αφορούν τους εξής δρόμους:

- Οδός Ευεργέτιδος Φώφης Πατίκα (από την Ε.Ο. Θεσσα-

λονίκης – Πολυγύρου έως την πλατεία Χάνια) με 720μέ-

τρα μήκους και 6 μέτρα πλάτος.

- Οδός Εξωκλησιού Άϊ -Γιάννη (από την πλατεία Χάνια 

έως την οδό 9ης Ιουνίου) με 125 μέτρα μήκους και 4 

μέτρα πλάτος.

- Οδός Μακεδονομάχου Πατίκα (από την οδό Εξωκλη-

σιού Άϊ-Γιάννη έως την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης) με 

350 μέτρα μήκους και 6 μέτρα πλάτος.

- Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης (από την οδό Α. Παπαν-

δρέου έως την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) με 220 

μέτρα μήκους και 6 μέτρα πλάτος.

- Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (από την οδό Χρυσο-

στόμου Σμύρνης έως την οδό Πτολεμαίων) με 50 μέτρα 

μήκους και 6 μέτρα πλάτος.

- Οδός Αθανασίου Κοτζιά (από την οδό Μακεδονομάχου 

Πατίκα έως την οδό Στυλ. Πιπινίκα) με 150 μέτρα μήκους 

και 6 μέτρα πλάτος.

- Οδός Στυλ. Πιπινίκα (από την οδό Αθανασίου Κοτζιά 

έως την οδό Αγγέλων) με 250,00μέτρα μήκους και 6,00 

μέτρα πλάτος

- Οδός Αγγέλων (από την οδό Στυλ. Πιπινίκα έως την οδό 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ) με 200 μέτρα μήκους και 6 μέτρα 

πλάτος.

Στις περιοχές στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες θα 

υπάρξουν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων, 

έως την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων.
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Τρεις νέες σχολές γονέων πρόκειται να λειτουργήσουν 
στο πλαίσιο των δράσεων του «Συμβουλευτικού 

Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών και Γονέων Δήμου Θέρ-

μης» που υλοποιούν η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.. Όπως 

οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος, οι δέκα δίω-

ρες συναντήσεις οι οποίες θα διοργανώνονται για κάθε 

σχολή γονέων θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε 

εβδομαδιαία ή 15νθημερη βάση. Αναλυτικά, οι γονείς 

με παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο-

δημοτικό) μπορούν να επιλέξουν τις πρωινές συναντή-

σεις από τις 10.30 έως τις 12.30 οι οποίες θα ξεκινήσουν 

την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, ή απογευματινό τμήμα, από 

τις 18.00-20.00, που ξεκινά την Παρασκευή 29 Ιανου-

αρίου. Οι γονείς με παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση (γυμνάσιο - λύκειο) μπορούν να συμμετάσχουν 

σε συναντήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 4 

Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 

απόγευμα από τις 19.00 έως τις 21.00. 

Στόχος των σχολών, είναι η σε βάθος αντίληψη του ρό-

λου των γονέων στην ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των παιδιών τους. Οι συναντήσεις 

θα αφορούν θέματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς ανά 

ηλικία παιδιού, θέματα σχετικά με την οικογένεια, τις 

προκλήσεις, τις δυσκολίες και τις αλλαγές που προκύ-

πτουν συνεχώς στον γονεϊκό τους ρόλο. Η θεματολογία 

επιλέγεται από τους συμμετέχοντες γονείς στην πρώτη 

συνάντηση της κάθε ομάδας. 

Έως τις 28 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλουν τις 

αιτήσεις συμμετοχής τους στις σχολές γονέων, οι γονείς 

των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης 

μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους 

στις σχολές γονέων, μέσω φαξ στο 2310486203 ή στο 

email: epita@anatoliki.gr. Η συμμετοχή στις σχολές είναι 

δωρεάν. Υπεύθυνη Σχολών Γονέων: Ελευθερία Πήτα, 

τηλ. 2310463930/ 6983884876.

Μία σειρά έξι εβδομαδιαίων διαδικτυακών συναντή-
σεων με εφήβους και θέμα τα συναισθήματά τους 

στην εποχή της πανδημίας ξεκίνησαν από το Σάββατο 23 

Ιανουαρίου. Ο δήμος Θέρμης, που από το 2017 είναι 

μέλος του «Διεθνούς Δικτύου των Πόλεων που Μαθαί-

νουν» της UNESCO, διοργανώνει τις συναντήσεις αυτές 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης του ΟΗΕ 

η οποία γιορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου. Στις συναντήσεις 

προσκαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές και 

μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων του δήμου Θέρμης, 

να καταθέσουν τις ανησυχίες τους και τις ανάγκες τους με 

τελικό σκοπό την επίτευξη μιας συναισθηματικής ισορ-

ροπίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Στην πρώτη συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί 

αυτό το Σάββατο 23 Ιανουαρίου με τίτλο «Αλήθεια, πε-

ριμένω περισσότερα καλά πράγματα να συμβούν στο 

μέλλον;» θα συζητηθεί η σχέση της αισιοδοξίας με το 

συναίσθημα της ευτυχίας. Οι συναντήσεις έχουν προ-

γραμματιστεί να γίνονται χωρίς να απαιτείται εγγραφή, 

στην ψηφιακή πλατφόρμα του ZOOM, Σάββατο πρωί, 

11.00-13.00, ώστε να μην επηρεάζουν και να μην επη-

ρεάζονται από τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των σχο-

λείων στις ακόλουθες θεματικές:

- 23/1: Αλήθεια, περιμένω περισσότερα καλά πράγματα 

να συμβούν στο μέλλον; (ευτυχία-αισιοδοξία)

- 30/1: Θέλω το δωμάτιό μου να είναι ακατάστατο γιατί 

έτσι δείχνει πως νιώθω! Θέλω όλη μέρα να βλέπω βι-

ντεάκια ή να κοιμάμαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι! (ευαι-

σθησία)

- 13/2: Αξίζω για αυτό που είμαι, με τις όποιες ελλείψεις 

μου, τα όποια λάθη μου! (αυτοεκτίμηση)

- 20/2: Εύχομαι να μην ήμουν τόσο θυμωμένος/η, αλλά 

είμαι: ο δικός μου μηχανισμός άμυνας (θυμός)

- 13/3: Οι δυο όψεις της ζωής μου: Έντονο άγχος, αλλά 

και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. Τι συμβαίνει με μένα; 

(άγχος -φόβος)

- 20/3: Βαριέμαι! Υπάρχει λειτουργική πλευρά στην 

πλήξη; (ανία-απάθεια)

Όλες οι συναντήσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Συμβουλευτικός Σταθμός υποστήριξης μα-

θητών και γονέων του δήμου Θέρμης» σε συνεργασία με 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Για να συμμετέχετε στις συναντήσεις συνδεθείτε στον 

ακόλουθο σύνδεσμο ο οποίος θα ενεργοποιείται 15 λε-

πτά πριν την έναρξη της κάθε συνάντησης 

https://us02web.zoom.us/j/82109269008?pwd=U3Fp

M3F0aDdtU2RPeWpQcUo2OEtsUT09.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 μέλη 
του Τοπικού Κύκλου Καρδίας-Κάτω 

Σχολαρίου του Συμβουλίου Νέων του 

δήμου Θέρμης, παρέδωσαν, στο Παι-

δικό χωρίο SOS στο Πλαγιάρι και στο 

Abbahouse, τρόφιμα, είδη προσωπικής 

υγιεινής, καθαριστικά και παιχνίδια, που 

μαζεύτηκαν ύστερα από την οργανωμέ-

νη δράση των κατοίκων της Καρδίας, οι 

οποίοι έδειξαν τον κοινωνικό χαρακτή-

ρα τους και την αλληλεγγύη τους και 

για αυτό τους ευχαριστούμε. Ο Τοπικός 

Κύκλος Καρδίας-Κάτω Σχολαρίου του 

Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης 

ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Παιδείας 

Στέλιο Αποστόλου και την 

υπεύθυνη του Γραφείου 

Παιδείας του δήμου Χρύ-

σα Κλιματσούδα για την 

βοήθεια που πρόσφεραν 

για την υλοποίηση της 

δράσης αυτής.

Νέος κύκλος εγγραφών στις σχολές
γονέων του δήμου Θέρμης

Διαδικτυακές συναντήσεις για τα συναισθήματα των εφήβων

Βοήθεια στο Παιδικό χωριό SOS
στο Πλαγιάρι και στο Abbahouse

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Φάρμακα για τις ανάγκες του Κοινωνι-
κού Φαρμακείου του δήμου Θέρμης, 

συγκέντρωσε την περίοδο των εορτών, το 

Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης και συ-

γκεκριμένα ο Τοπικός Κύκλος Θέρμης – 

Τριαδίου. Η δράση ολοκληρώθηκε με την 

παράδοση των φαρμάκων, στο Γραφείο 

Παιδείας του δήμου Θέρμης, προκειμένου 

να διατεθούν για την ενίσχυση του κοινω-

νικού φαρμακείου του δήμου Θέρμης.

Βοήθεια για τις ανάγκες του Παιδικού 
χωριού SOS στο Πλαγιάρι συγκέντρω-

σε ο Τοπικός Κύκλος Περιστεράς του Συμ-

βουλίου Νέων του δήμου Θέρμης. Την 

βοήθεια αυτή παρέδωσε στο Παιδικό Χω-

ριό αντιπροσωπεία του Τοπικού Κύκλου 

συνοδευόμενη από τον αντιδήμαρχο Παι-

δείας Στέλιο Αποστόλου και την πρόεδρο 

της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

δήμου Θέρμης Ευαγγελία Κούτρη.

Στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι, 
βρέθηκε λίγο πριν από τα Χριστού-

γεννα αντιπροσωπεία του δήμου Θέρμης 

με επικεφαλής τον δήμαρχο Θόδωρο 

Παπαδόπουλο προκειμένου να παραδώ-

σει ενόψει των εορτών, είδη πρώτης ανά-

γκης, τρόφιμα και παιχνίδια για τα παιδιά 

τα οποία φιλοξενούνται εκεί. Συγκεκριμέ-

να, παραδόθηκαν ποσότητες από τρόφιμα 

μακράς διάρκειας, κουβέρτες, ρούχα και 

παιχνίδια, καθώς και άλλα είδη πρώτης 

ανάγκης. Όλα αυτά τα είδη συγκεντρώθη-

καν με ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας 

του δήμου και με την πολύτιμη συνεισφο-

ρά των πολιτών, σε συνεργασία με τους 

Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, 

προκειμένου να στηριχθεί το πολύτιμο 

έργο του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρί-

ου. Στην αντιπροσωπεία του δήμου συμ-

μετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτικής 

Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης 

και η υπεύθυνη της Εθελοντικής Ομά-

δας Πολιτικής Προστασίας Θέρμης Ντία 

Παυλικιάνη. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές 

Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία του δήμου 

Θέρμης με επικεφαλής το δήμαρχο Θό-

δωρο Παπαδόπουλο, είχε επισκεφθεί εκ 

νέου το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 

και παρέδωσε συσκευές τάμπλετ προκει-

μένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των 

παιδιών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Επίσης, αποφασίστηκε, ο δήμος Θέρμης 

να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβα-

ση με το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, 

αναλαμβάνοντας να καλύψει μέρος των 

λειτουργικών εξόδων της δομής.

Σε κλειστό κύκλο πραγματοποιή-
θηκε στο εντευκτήριο των μελών 

του αθλητικού συλλόγου Θερμαϊκός 

Θέρμης, η κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης βασιλόπιτας του Τοπικού Κύ-

κλου Θέρμης - Τριαδίου. 

Τηρώντας τα μέτρα... τα μέλη αντάλ-

λαξαν μεταξύ τους ευχές για καλή 

χρονιά γεμάτη επιτυχίες και υγεία για 

το 2021!

Φάρμακα συγκέντρωσε ο Τοπικός
Κύκλος Θέρμης – Τριαδίου

Βοήθεια από τους 
νέους της Περιστεράς

Βοήθεια από το δήμο Θέρμης
στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι

Την πίτα του έκοψε ο Τοπικός
Κύκλος Θέρμης – Τριαδίου

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και 
ο αντιδήμαρχος Κ. Κουγιουμτζίδης κατά την 
επίσκεψη στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι. 



ΑΠΟ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Αναγνώριση και αλληλεγγύη
προς τους εργαζόμενους στην υγεία
Ο καθημερινός αγώνας των εργαζομένων στα νοσοκο-

μεία και τις δομές υγείας της χώρας μας ενέπνευσε 

μαθητές και παιδαγωγούς δύο ειδικών δομών του δήμου 

Θέρμης και συγκεκριμένα του 2ου Ειδικού Επαγγελματι-

κού Γυμνασίου -Λυκείου που βρίσκεται στο Ν. Ρύσιο και 

του ΚΔΑΠ ΜεΑ «Αγκαλιάζω» στη Θέρμη. Με μια όμορ-

φη δράση ευχαρίστησαν τους εργαζόμενους του Κέντρου 

Υγείας Θέρμης και του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» για 

την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Με χριστου-

γεννιάτικες κάρτες, στολίδια και γούρια από ανακυκλώσιμα 

υλικά, που κατασκεύασαν τα ίδια τα παιδιά των δομών με 

τη βοήθεια του προσωπικού, ευχήθηκαν καλή δύναμη και 

καλές γιορτές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που αυτή 

τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας δίνουν τον καλύτερο 

τους εαυτό.

«Οι ευχές και η δήλωση συμπαράστασης είναι το λιγότερο 

που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την αλληλεγ-

γύη μας στο προσωπικό των δομών υγείας και σε όλους 

τους ασθενείς, που τους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση 

και σύντομα να επιστρέψουν στα αγαπημένα τους πρόσω-

πα» ανέφεραν σε δήλωσή τους ο αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνι-

κής Προστασίας του δήμου Θέρμης Στέλιος Αποστόλου και 

ο Γιώργος Τόδας διευθυντής του 2ου Ειδικού Επαγγελματι-

κού Γυμνασίου -Λυκείου Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντί-

δας και Προσχολικής Αγωγής, εκπροσωπώντας το ΚΔΑΠ-

μεΑ «αγκαλιά-ζω» Αργύρης Μωραΐτης τόνισε ότι «φέτος, 

παρόλο που όλα είναι διαφορετικά και αναγκαζόμαστε 

να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας δράσεις και να απο-

φεύγουμε τις κοινωνικές συναναστροφές, έχουμε ακόμη 

περισσότερο την ανάγκη να βιώσουμε το ουσιαστικό μή-

νυμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την αγάπη, την 

προσφορά και την αλληλεγγύη. Τα Άτομα με Αναπηρίες, 

αλλά και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις κοινω-

νικές δομές, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και πάντα 

με φάρο την αγάπη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη 

στηρίζουν τέτοιες δράσεις».
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Οι μαθητές του 
Β2 από το 1ο 

Δημοτικό σχολείο 

Πλαγιαρίου με την 

καθοδήγηση της  

δασκάλας τους 

Αναστασίας Γκόλνα 

συμμετείχαν στην 

πρωτοβουλία της 

ομάδας AeliaPath 

και έστειλαν μέσα 

από τις ζωγραφιές 

τους μηνύματα 

αγάπης και συμπαράστασης στα παιδιά της 

Σάμου. Η AeliaPath είναι ένα Κέντρο Ολι-

στικής και Βιωματικής Μάθησης. Η ομάδα 

μας σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα με ολιστικό χαρακτήρα.

Στόχος μας είναι οι ομάδες που συμμετέ-

χουν στα προγράμματά μας να αναπτύξουν 

βασικές δεξιότητες ζωής, να εκφράσουν 

τα συναισθήματά τους και να ενεργοποιή-

σουν το νου, το συναίσθημα και το σώμα. 

Βασιλοπιτάκια, κέρασμα του Συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων, μοίρασαν οι 

δάσκαλοι στα παιδιά του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Τριαδίου - Θέρμης. Σε κάθε τμή-

μα μάλιστα δόθηκε και ένα φλουρί και σε 

όποιον το έτυχε ένα δωράκι.

Την πρωτοβουλία για τη δράση αύτη είχε ο 

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχο-

λείου με την ευχή να έχουμε όλοι υγεία, τα 

παιδιά μια δημιουργική χρονιά και σύντομα 

όλα να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Μήνυμα συμπαράστασης
στα παιδιά της Σάμου

Ευχές για καλή χρονιά

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ COVID-19 ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Με απόλυτη ασφάλεια άνοιξαν ξανά τα σχολεία
Σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να δια-

σφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία 

των σχολείων, αρχικά των δημοτικών και νηπιαγωγείων 

και εν συνεχεία των γυμνασίων και λυκείων καθώς και 

των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 

προχώρησε ο δήμος Θέρμης. Συγκεκριμένα, η αρχή 

έγινε στις 8 Ιανουαρίου όπου έγιναν απολυμάνσεις σε 

όλους τους χώρους των σχολείων πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης τα οποία υποδέχθηκαν ξανά δασκάλους και 

μαθητές την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Παράλληλα, η 

αντιδημαρχία Παιδείας σε συνεννόηση με την σχολική 

επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μοίρασε σε όλους 

τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μάσκες, τις οποίες απέ-

στειλε στον δήμο η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 

Επίσης, έπειτα από αίτημα το οποίο υπέβαλλε ο δήμος 

Θέρμης προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 

κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο 

Κέντρο Covid του δήμου και διενήργησε τεστ ελέγχου 

covid-19 σε περίπου 250 εργαζόμενους στους παιδι-

κούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και στο μη 

εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων και 

νηπιαγωγείων. 

«Είχαμε αποφασίσει κανείς από τους εργαζόμενους του 

δήμου οι οποίοι απασχολούνται σε αυτές τις  δομές να 

μην επιστρέψει στη δουλειά του εάν προηγουμένως δεν 

θα είχε ελεγχθεί για covid-19. Θέλουμε τα σχολεία μας 

όπως και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του 

δήμου να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε 

ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Ανάλογες ενέργειες έγιναν και πριν από την επαναλει-

τουργία των γυμνασίων και λυκείων. Στο πλαίσιο αυτό, 

στις 22 Ιανουαρίου έγινε νέος κύκλος ελέγχου για 

covid-19 για όλο το προσωπικό το οποίο απασχολείται 

στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων. Συγκεκριμέ-

να, με εντολή του δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου 

οι περίπου εκατόν δέκα εργαζόμενοι στην καθαριότητα 

των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και 

λυκείων του δήμου, υποβλήθηκαν σε μοριακό τεστ PCR 

για έλεγχο covid-19, υπό τον συντονισμό του Κέντρου 

Διαχείρισης Covid-19 του δήμου.

Τα τεστ έγιναν από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνι-

κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ο δήμος Θέρμης με 

το ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, τρία 

συνεργεία, έκαναν απολυμάνσεις στα δεκατρία σχολικά 

κτίρια στα οποία λειτουργούν τα γυμνάσια και τα λύκεια 

καθώς και το ΕΠΑΛ στο δήμο Θέρμης. Παραδόθηκαν, 

επίσης στους διευθυντές των σχολείων αντισηπτικά και 

όλα τα αναγκαία μέσα καθαρισμού, καθώς και προ-

στατευτικές μάσκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τις 

οποίες είχε αποστείλει το προηγούμενο διάστημα η Κε-

ντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

«Όπως έγινε πριν από μερικές μέρες με τα δημοτικά 

και νηπιαγωγεία, έτσι και τώρα, με τα γυμνάσια και τα 

λύκεια, ο δήμος Θέρμης έκανε ό,τι χρειαζόταν προκει-

μένου να σχολεία μας να είναι έτοιμα να υποδεχθούν 

με ασφάλεια τους καθηγητές και τους μαθητές. Εμείς 

είμαστε και παραμένουμε πάντα δίπλα τους, θα τους 

υποστηρίζουμε στο έργο τους, ιδιαίτερα τώρα που οι 

συνθήκες είναι δύσκολες. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα 

ομαλά, όπως συνέβη και όλες τις προηγούμενες ημέρες 

μετά την επαναλειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Απο-

στόλου.

Διαδικτυακή ομιλία για τη διαχείριση συναισθημάτων 
σε εφήβους διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μίκρας την Κυριακή 31 

Ιανουαρίου, μέσω της πλατφόρμας zoom. Το θέμα της 

ομιλίας «Σε νιώθω, με νιώθεις; Η διαχείριση των συναι-

σθημάτων σε εφήβους» ανέπτυξε η κοινωνική λειτουρ-

γός - σύμβουλος ψυχικής υγείας Παναγιώτα Σαχαρίδη.

Η αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου Θέρμης εκφρά-
ζει τη βαθιά της θλίψη της για την απροσδόκητη 

απώλεια του εκπαιδευτικού του 1ου Γυμνασίου Θέρ-

μης Διογένη Γιακάτου. Ο εκλιπών υπηρέτησε με σθέ-

νος και αυταπάρνηση επί σειρά ετών στο σχολείο του 

δήμου μας, εκπαιδεύοντας δεκάδες μαθητές. Η αγγε-

λία του θανάτου του προκάλεσε σε όλους μας, δήμο 

Θέρμης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς βαθιά θλί-

ψη και στεναχώρια. 

Διαδικτυακή ομιλία
για τη διαχείριση 
συναισθημάτων
σε εφήβους

Συλλυπητήριο

Με την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων μοιράστηκαν 
μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία.



Αν είστε θύμα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας ή 
γνωρίζετε κάποιον που δέχεται κακοποίηση μπο-

ρείτε και πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια. Το Κέντρο 

Κοινότητας δήμου Θέρμης που αποτελεί το πρώτο ση-

μείο επαφής με τον πολίτη μπορεί να σας βοηθήσει. 

Εδώ και τρία χρόνια έχει αναπτύξει στενούς συνεργατι-

κούς δεσμούς με δομές του νομού Θεσσαλονίκης που 

εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε γυναίκες που 

έχουν υποστεί ή υφίστανται βία ενδοοικογενειακή, βια-

σμό, σεξουαλική παρενόχληση, εμπορία και διακίνηση. 

Οι κοινωνικές λειτουργοί και οι ψυχολόγοι του Κέντρου 

Κοινότητας δέχονται και υποστηρίζουν σε πολλαπλά 

επίπεδα αντίστοιχα αιτήματα γυναικών με στόχο τη δια-

σύνδεσή τους με αντίστοιχες δομές.

Μπορείτε, πάντα, να έρθετε  να επικοινωνήσετε τη 

Γραμμή SOS 15900. Είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέ-

λειας της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 

και Ισότητας των Φύλων, που φέρνει σε επικοινωνία τα 

θύματα έμφυλης βίας ή τρίτα πρόσωπα που θέλουν 

να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό, με κάποιο φορέα 

αντιμετώπισης. Δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με 

ψυχολόγους και κοινωνιολόγους για έκτακτα περιστα-

τικά όλο το 24ωρο.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης, 

ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θεσσαλονίκης και το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι δημόσιοι 

φορείς που εξειδικεύονται στην κοινωνική συμβουλευ-

τική, ψυχολογική υποστήριξη και νομική συνδρομή σε 

γυναίκες, οι οποίες έχουν βιώσει ή βιώνουν κακοποί-

ηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, οικογενειακό, επαγ-

γελματικό, κοινωνικό.

Οι υπηρεσίες  παρέχονται είναι δωρεάν και απευθύνο-

νται σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες έχουν υποστεί κα-

κοποίηση.

Για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της βίας σε βάρος των 

Γυναικών, που ήταν στις 25 Νοεμβρίου, ο Στέλιος Απο-

στόλου Αντιδήμαρχος Παιδείας, δια βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, αλλά και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ισότητας του δήμου Θέρμης δήλωσε τα εξής: 

«χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και χρόνος για να αλ-

λάξουν τα στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότη-

τα των φύλλων. Μέχρι να γίνει αυτό απαιτείται αυστηρή 

εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου κα-

θώς και η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

για τις γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται κακο-

ποίηση. Αν είστε θύματα βίας ή γνωρίζετε περιπτώσεις 

ενδο-οικογενιακής ή έμφυλης βίας, μην φοβηθείτε, μι-

λήστε. Απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου 

Θέρμης, αναζητήστε βοήθεια στην γραμμή SOS 15900. 

Δεν είστε μόνη, σπάστε τη σιωπή».

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ …
• 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντι-

μετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από 

τον σύντροφό της;

• 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας 

βιασμού;

• 40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλη-

σης στο χώρο εργασίας;

• 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως 

γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνο-

μα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

και την εξαναγκαστική εργασία;

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Γενική Συνέλευση του 

Ο.Η.Ε. αποφάσισε να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου 

ως την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας σε 

βάρος των γυναικών με σκοπό να αναδείξει ένα σοβα-

ρό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Το φαινόμενο 

της ενδοοικογενειακής βίας είναι διαχρονικό και δια-

πολιτισμικό. Ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο, θύμα-

τα μπορεί να είναι όλα τα μέλη της οικογένειας, όμως, 

σύμφωνα με έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο τα θύματα 

της ενδοοικογενειακής βίας είναι κυρίως γυναίκες.

Όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα έμφυλης βίας παραβιά-

ζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά της όπως η αξιοπρέ-

πεια, η ισότητα, ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή, λόγω 

του φύλου της. Μία κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να 

νιώθει φόβο, θυμό και ντροπή για αυτό που της συνέ-

βη, ενώ πολλές γυναίκες δηλώνουν δεν καταγγέλλουν 

την ενδοοικογενειακη βία από φόβο για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οι-

κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κατά 

τη διάρκεια της «καραντίνας» και του υποχρεωτικού 

εγκλεισμού στο σπίτι, λόγω του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, παρατηρήθηκε αύξηση στις τηλεφωνικές 

κλήσεις στη γραμμή SOS 15900.

Στήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συγκέντρωση βιβλίων για αποστολή
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη
Με το σύνθημα «Δώστε στα βιβλία 

που έχετε διαβάσει και δεν σας 
χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία» ξε-
κίνησε η εκστρατεία συγκέντρωσης βι-
βλίων στο δήμο Θέρμης προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
μικρών ελληνικών βιβλιοθηκών σε εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της Βοσνίας -Ερ-
ζεγοβίνης. Συγκεκριμένα, η Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης με 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σε συνεργα-
σία με το Δίκτυο προώθησης της ελλη-
νικής γλώσσας, ιστορίας, επιστήμης και 
τεχνών, για να τιμήσουν την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φε-
βρουαρίου, συγκεντρώνουν βιβλία λο-
γοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού στην 
ελληνική γλώσσα. Αυτή η πρωτοβου-
λία της ΔΕΠΠΑΘ έρχεται ύστερα από 
κάλεσμα της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκειμένου να 
δημιουργηθούν Ελληνικές Εστίες (Greek 
Corners) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας, εξοπλισμένες με ελληνικές βι-

βλιοθήκες. Τα βιβλία θα έχουν κεντρική 
θέση στην Ελληνική Εστία που θα δημι-
ουργηθεί εντός της κάθε βιβλιοθήκης, 
προκειμένου να λειτουργεί και ως ανα-
γνωστήριο για όσους επιθυμούν να εξοι-
κειωθούν με τη γλώσσα, την ιστορία, την 
πνευματική παραγωγή και τον πολιτισμό 
της χώρας μας. Μάλιστα, στην προ-
σπάθεια, αυτή η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θέρμης κάνει ένα βήμα παραπάνω με 
στόχο να συμβάλει με τις επιστημονικές 
γνώσεις των στελεχών της στη διαχείριση 
της συλλογής. Πέρα από την συλλογή 
βιβλίων για αποστολή στο Σεράγεβο, 
σε συνεργασία με το τμήμα βιβλιοθη-
κονομίας και συγκεκριμένα με τους κα-
θηγητές και φοιτητές του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου Ελλάδας θα επιχειρήσει να 
οργανώσει σε βιβλιοθηκονομικά πρό-
τυπα τις συλλογές, έτσι ώστε να είναι 
προσβάσιμες και λειτουργικές για τους 
χρήστες της, ακόμη και εξ αποστάσεως. 
Τα βιβλία συγκεντρώνονται στη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Θέρμης και στα κατά τό-
πους Κέντρα Πολιτισμού, ενώ στο κάλε-

σμα του Έλληνα Πρέσβη στο Σεράγεβο, 
κ. Δημήτριου Παπανδρέου έχουν ήδη 
ανταποκριθεί ο Κύκλος Νέων της Περι-
στεράς καθώς και οι Σύλλογοι Γονέων 
των Βασιλικών, οι οποίοι έχουν, ήδη, 
τοποθετήσει κούτες έξω από κάθε σχο-
λείο. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν σ’ 
αυτήν την πρωτοβουλία, πέρα από τον 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μπο-
ρούν να  παραδώσουν βιβλία στη Δη-
μοτική βιβλιοθήκη και στα Κέντρα Πολι-
τισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. από τη Δευτέρα 
1 Φεβρουαρίου μέχρι την Παρασκευή 
19 Φεβρουαρίου. Αναλυτικά τα σημεία 
συγκέντρωσης βιβλίων είναι τα εξής: 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης καθημε-
ρινά από τις 08.00 έως 14.30, Κέντρο 
Πολιτισμού Τριλόφου καθημερινά από 
τις  10.00 έως τις 13.00, Κέντρο Πολι-
τισμού Βασιλικών καθημερινά από τις 
15.00 έως τις 18.00, Κέντρο Πολιτισμού 
Ν. Ρυσίου  καθημερινά από τις15.00 έως 
τις 19.30, Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας 
καθημερινά από τις 10.00 έως τις 13.00, 
Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων καθημε-

ρινά από τις 09.00 έως τις 12.00, Κέντρο 

Πολιτισμού Σουρωτής, κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη από τις 09.00 έως τις 12.00

Το «Δίκτυο προώθησης της ελληνικής 

γλώσσας, ιστορίας, επιστήμης και τε-

χνών», το οποίο δημιουργήθηκε πρό-

σφατα είναι δίκτυο πανελλαδικό, με 

περιφερειακές ομάδες σε διάφορες πό-

λεις της Ελλάδας, μέλη των οποίων είναι 

πολίτες και φορείς που στόχο έχουν την 

προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο 

εξωτερικό.

Δεκάδες ήταν οι πολίτες οι οποίοι προσήλθαν στην 
εθελοντική αιμοδοσία η οποία πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 με πρωτοβουλία όλων 

των φορέων της Κοινότητας Νέου Ρυσίου. Παρά τις πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες και το lockdown η προσέλευση, 

ιδιαιτέρως μάλιστα, ανθρώπων νεαρής ηλικίας, ήταν συ-

γκινητική. 

Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με την τήρη-

ση όλων των προβλεπόμενων μέτρων λόγω της πανδη-

μίας, ενώ όλοι οι αιμοδότες υποβλήθηκαν στον συνήθη 

ιατρικό έλεγχο και κατόπιν προσέφεραν αίμα, με τη βοή-

θεια και επίβλεψη του συνεργείου αιμοδοσίας του νοσο-

κομείου «Άγιος Παύλος». Την αιμοδοσία από την οποία 

συγκεντρώθηκαν τριάντα μία φιάλες αίματος, διοργάνω-

σαν η Κοινότητα Νέου Ρυσίου, το Κέντρο Πολιτισμού, ο 

Αθλητικός Σύλλογος «Η Αναγέννηση», ο Λαογραφικός 

Σύλλογος «Η Αρετσού», οι Σύλλογοι Γονέων Γυμνασίου, 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, ο Αθλητικός Σύλλογος Tae 

Kwon Do «Ηρακλής», το ΚΑΠΗ και το Συμβούλιο Νέων.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέου Ρυσίου Χρήστος Θω-

μάρεϊς με την ολοκλήρωση της εθελοντικής αιμοδοσίας 

τόνισε πως «αξίζουν πολλά μπράβο στους φορείς της 

Κοινότητας για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν 

εθελοντική αιμοδοσία αλλά και τους δεκάδες συμπολίτες 

μας για τη συμμετοχή τους».

Με μία διαδημοτική συνεργασία δέκα 
οκτώ βιβλιοθηκών της Μακεδονίας 

θα τιμήσει η δημοτική βιβλιοθήκη και η 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλ-

λοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης τη 

συμπλήρωση 200 χρόνων από την ελληνι-

κή επανάσταση. Αποτέλεσμα θα είναι ομα-

δική έκθεση με θέμα την ελληνική επανά-

σταση και συγκεκριμένα την ιστορική μάχη 

και το ολοκαύτωμα των Βασιλικών η οποία 

θα πλαισιώσει τις επετειακές εκδηλώσεις οι 

οποίες θα διοργανωθούν στο δήμο Θέρ-

μης. Η δράση της ΔΕΠΠΑΘ δεν θα περιο-

ριστεί στην ομαδική αυτή έκθεση, αλλά θα 

εμπλουτιστεί με παράλληλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που θα εστιάσουν στα ιστο-

ρικά γεγονότα με αφορμή την επετειακή 

συμπλήρωση των 200 χρόνων από την 

ιστορική μάχη και το ολοκαύτωμα των Βα-

σιλικών στα πρώτα χρόνια της Επανάστα-

σης. Στόχος της συγκεκριμένης διαδημοτι-

κής δράσης είναι η προβολή των ιστορικών 

γεγονότων μέσα από μια ομαδική έκθεση, 

η οποία μετά από ενδελεχή έρευνα σε βι-

βλιογραφία, αρχεία, ιδιωτικές συλλογές θα 

περιλαμβάνει στοιχεία από επαναστατικά 

κινήματα και εξεγέρσεις,  αλληλογραφία, 

διακηρύξεις, βίαιη φυγή και μετακίνηση 

πληθυσμών, εξισλαμισμό και υποδούλω-

ση, αλλά και πορεία οικογενειών που συμ-

μετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα, τα 

οποία μπορούν να προβάλουν και να φω-

τίσουν πτυχές της εξέγερσης περιοχών και 

πόλεων της Μακεδονίας. Η ομαδική αυτή 

έκθεση θα ταξιδέψει σε όλες τις πόλεις της 

Μακεδονίας συμπληρώνοντας τις  παράλ-

ληλες εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για 

την κάθε πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο 

συνεργασίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει, ήδη, ξεκινή-

σει με την πραγματοποίηση προπαρασκευ-

αστικών τηλε-συναντήσεων τόσο μεταξύ 

των βιβλιοθηκών, όσο και ανάμεσα στη 

ΔΕΠΠΑΘ και τους τοπικούς φορείς. Μάλι-

στα, στην πιο πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, η 

πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη 

ενημέρωσε για το πρόγραμμα και συζή-

τησε με τους αντιδημάρχους Οικονομικών 

Απόστολο Τσολάκη και Συντήρησης και 

Αυτεπιστασίας Βασίλη Μουστάκα καθώς 

και με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινο-

τικού συμβουλίου των Βασιλικών για τους 

τρόπους με τους οποίους οι τοπικοί φορείς 

και η ΔΕΠΠΑΘ μπορούν να συνεργαστούν 

δημιουργικά, προκειμένου να αναδείξουν 

και να προβάλουν την τοπική ιστορία με 

τον καλύτερο τρόπο. Η συνάντηση αυτή, 

σύμφωνα με την κ. Παπαδάκη είναι η 

αφετηρία μιας κοινής προσπάθειας για τον 

προγραμματισμό και τη διοργάνωση πολι-

τιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγ-

ματοποιηθούν, αν το επιτρέψουν οι υγειο-

νομικές συνθήκες, στις αρχές Ιουνίου 2021 

στα Βασιλικά δίνοντας έναν λαμπρό χαρα-

κτήρα  που αρμόζει στον εορτασμό των 

200 χρόνων από το ολοκαύτωμα και την 

μάχη των Βασιλικών. Η ανταπόκριση όλων 

των συμμετεχόντων ήταν άμεση, θετική και 

ενεργητική. Όλοι τοποθετήθηκαν θετικά, 

εξέφρασαν τη διάθεσή τους για συνεργασία 

και είναι έτοιμοι να συνεχίσουν στην επόμε-

νη τηλεδιάσκεψη με τους τοπικούς φορείς 

που θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Αιμοδοσία στο Νέο Ρυσίο

Διαδημοτική συνεργασία βιβλιοθηκών
για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση
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ΔΙΟΡΓΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΠΙΔΑ

Δωρεάν διανομή σπάνιων φυτών σε δομές του δήμου Θέρμης

Τη δυνατότητα να «υιοθετήσουν» κάποιο από τα μο-
ναδικά, σπάνια, αυτοφυή φυτά τα οποία έχουν τοπο-

θετηθεί στο πάρκο φυτοποικιλότητας στην Καρδία έδω-

σαν ο δήμος Θέρμης και ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε δομές 

του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα μοιράστηκαν σπάνια 

φυτά στο Ειδικό Σχολείο Θέρμης, στο 2ο Ειδικό Γυμνά-

σιο- Λύκειο στο Νέο Ρύσιο, στα ΚΔΑΠμεα Θέρμης και τα 

ΚΔΑΠμεΑ στον Τρίλοφο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι 

τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές να 

γνωρίσουν αυτά τα σπάνια είδη φυτών, αναλαμβάνοντας 

παράλληλα τη φροντίδα και προστασία τους. Στο πλαί-

σιο αυτό ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τον δήμο 

Θέρμης διέθεσαν δωρεάν περίπου 160 γλαστράκια με 

φυτά στις τρεις δομές του δήμου. Παράλληλα, δόθηκε 

στους διευθυντές των δομών υλικό δημοσιότητας ενώ 

έγινε και αναλυτική ενημέρωση από την υπεύθυνη του 

δήμου Θέρμης Εύη Παπανικολάου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου 

«Improving the conservation of the priority plants in 

the cross border area» (Βελτίωση της διατήρησης φυτών 

προτεραιότητας στη διασυνοριακή περιοχή) με ακρωνύ-

μιο «conse-pp» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμ-

μα Interreg IPA CBC “Ελλάδα –Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 2014-2020».

Η όλη ερευνητική δράση του έργου υλοποιήθηκε από 

το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πό-

ρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη βοήθεια και εξωτερικών 

συνεργατών και αφορούσε την συλλογή, διατήρηση και 

αξιοποίηση εβδομήντα σημαντικών ειδών προτεραιότη-

τας (σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα) για τα οποία συλλέ-

χθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό στο πλαίσιο βοτανικών 

αποστολών στη διασυνοριακή περιοχή και αναπαρά-

χθηκαν σύμφωνα με πρωτόκολλο αναπαραγωγής που 

αναπτύχθηκε μέσα από ερευνητική διαδικασία. Τα είδη 

όλων των φυτών έχουν τοποθετηθεί στο «Πάρκο Φυτο-

ποικιλότητας» το οποίο δημιουργήθηκε στην Καρδία του 

δήμου Θέρμης.

Με νέα διαδικτυακά σεμινάρια συνεχίζει τις βραχείες 
παρεμβάσεις για την υποστήριξη της οικογένειας το 

Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

της πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο «Ζώντας με το και-

νούριο», ξεκινά η δεύτερη θεματική η οποία αφορά στις 

«Αλλαγές και προκλήσεις στην επικοινωνία της οικογένει-

ας». Εδώ, γίνεται μία απόπειρα να διερευνήσουμε το πώς 

η νέα συνθήκη της πανδημίας του Covid-19 που έχει επη-

ρεάσει την καθημερινότητα, τις συνήθειες και τις ανάγκες 

μας, επιφέρει αλλαγές και νέες προκλήσεις στην επικοινω-

νία της οικογένειάς μας. Πως διαμορφώνεται η επικοινωνία 

και τι χαρακτηριστικά αναδύονται, τόσο στο στενό πλαίσιο 

μεταξύ των μελών μιας οικογένειας όσο και στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο (συγγενείς και φίλοι). Τι συναισθήματα 

ανακινεί, τι απαιτήσεις δημιουργεί και ποιες μετακινήσεις 

απαιτεί όλη αυτή η αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε 

με τα μέλη της οικογένειάς μας; Η νέα αυτή θεματική ενό-

τητα βραχέων παρεμβάσεων για την οικογένεια, διαρκεί 

τρεις δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις και ως απαραίτητη 

προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μπορεί κάποιος να παρα-

κολουθήσει το σύνολό της.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν γονείς από τους δή-

μους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας-Χορ-

τιάτη με παιδιά όλων των ηλικιών. Το πρόγραμμα ξεκινά τη 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, 5.30-7.30μμ., και συνεχίζει στις 

8 και 15 Φεβρουαρίου 2021.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπείτε στον παρακάτω σύν-

δεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu7LORPpP-

leTdbSUrgu-X71fk9Yt8FAcWMPEhKdYmylVyvg/

viewform?usp=sf_link

Μετά τη δήλωση συμμετοχής σας, θα αποσταλούν οι λε-

πτομέρειες και οι κωδικοί εισόδου στη συνάντηση. Αριθμός 

συμμετεχόντων: 10-18 άτομα. Η συμμετοχή στη δράση εί-

ναι δωρεάν.

Συντονίστριες αυτού του κύκλου συναντήσεων είναι οι κ.κ. 

Γεωργία Γκιούρκα και Λουκία Μελετίδου, Ψυχολόγοι του 

Κέντρου Πρόληψης.

Διαδικτυακά σεμινάρια για γονείς Κοπή πίττας μέσω διαδικτύου
Ο καθολικός εγκλεισμός λόγω της 

πανδημίας έχει περιορίσει τις κοινω-

νικές δραστηριότητες και συναναστροφές 

μας και έχει οδηγήσει προσωρινά στην 

αναστολή των δια ζώσης δραστηριοτή-

των των συλλόγων μας. Αυτό είναι, δυ-

στυχώς, αναπόφευκτο.

Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός δεν είναι 

αρκετό για να κάμψει την δημιουργική 

διάθεση των ενεργών μελών των συλ-

λόγων, καθώς και των διοικητικών συμ-

βουλίων τους, που με αρωγό την τεχνο-

λογία και τις έξυπνες προτάσεις, έχουν 

καταφέρει να μετριάσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις του εγκλεισμού, δημιουργώ-

ντας συνθήκες – έστω και διαδικτυακά – 

παραγωγής πολιτιστικών δράσεων, μέσα 

από την ανταλλαγή απόψεων και την 

διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου, που σαν 

κοινή τους συνισταμένη και προϋπόθε-

ση έχουν την ανάγκη για επικοινωνία, για 

επαφή και βελτίωση του πνευματικού – 

πολιτιστικού επιπέδου.

Στα πλαίσια αυτά ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Τριλόφου προς ενίσχυση της παρα-

πάνω επιδίωξης και με παραίνεση των 

μελών του, διοργάνωσέ την Παρασκευή 

29 Ιανουαρίου διαδικτυακή εκδήλωση 

για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικη πίτα 

του συλλόγου και, για πρώτη φορά, 

ανοικτού διοικητικού συμβούλιου με την 

ενεργό συμμετοχή των μελών και των φί-

λων, ώστε να εδραιωθεί η έννοια και η 

αίσθηση της συμμετοχικότητας στις δρά-

σεις και την λειτουργία του συλλόγου 

μας. Όπως, μας ενημερώνει ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου του συλλό-

γου  Αριστοτέλης Κατσουγιαννόπουλος 

η συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν για πρώτη 

φορά ανοικτή προς όλα τα μέλη και τους 

φίλους του συλλόγου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορού-

σαν: Α) τη συμμετοχή του Πολιτιστικού 

Συλλόγου σε e-radio, Β) Την παρουσί-

αση του πρώτου απολογισμού των ήδη 

υφιστάμενων και σε εξέλιξη διαδικτυα-

κών δραστηριοτήτων (λέσχη κινηματο-

γράφου και λέσχη ανάγνωσης βιβλίου). 

Γ) Τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του 

συλλόγου και σχεδιασμός πακέτων χο-

ρηγών και χορηγιών για το 2021-2022 

σε συνάρτηση με τις μελλοντικές δρα-

στηριότητες και δράσεις του, Δ) Προτά-

σεις για νέες δραστηριότητες τόσο μέσω 

διαδικτύου όσο και δια ζώσης, Ε) Η 

ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασι-

ών με όλους τους φορείς και ενεργούς 

πολίτες του Τριλόφου σε ζητήματα που 

άπτονται των καταστατικών σκοπών του 

συλλόγου και ΣΤ) Η σύγκληση γενικής 

συνέλευσης την πρώτη εβδομάδα του 

Μαρτίου 2021.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Θεατρική ομάδα Βασιλικών «Εφηβεία και γονείς: η πρόκληση 
των αλλαγών» από την «Ελπίδα»

Εδώ και τριαντατέσσερα (34) χρόνια η θε-
ατρική ομάδα Βασιλικών έχει ανεβάσει 

πολλές παραστάσεις, έχει πάρει μέρος σε 

θεατρικά φεστιβάλ, έχει βραβευθεί και έχει 

προσφέρει πολλά στο ερασιτεχνικό θέατρο 

και στον πολιτισμό. Θα κάνουμε μια μικρή 

φωτογραφική αναδρομή σε παλαιότερες 

παραστάσεις, πρόβες αλλά και συναντήσεις 

της ομάδας πέρα από τις πρόβες της.

Με ανακοίνωσή της η θεατρική ομάδα Βα-

σιλικών, ευχαριστεί όλους όσους τη συ-

ντροφεύσαν σε αυτό το ταξίδι και τονίζει 

ότι είναι πάντα ανοιχτή και με μεγάλη χαρά 

δέχεται νέα μέλη.

Εάν είσαι γονιός που προβληματίζεσαι 
και αναζητάς δημιουργικούς τρόπους 

να σχετιστείς με τον /την έφηβο /η και το 

ρόλο σου, οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι του 

Κέντρου Πρόληψης Ελπίδα σε καλούν να 

συμμετάσχεις σε μια νέα βιωματική ομάδα 

συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σε 10 

δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση), κάθε Τετάρτη, 

ώρες 16:00-18:00.

Το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, στο πλαίσιο 

υποστήριξης της οικογένειας, διοργανώνει 

τη διαδικτυακή αυτή ομάδα για γονείς με 

παιδιά στην εφηβεία, με τίτλο «Εφηβεία 

και γονείς: η πρόκληση των αλλαγών». 

Στόχος είναι να αναγνωρίσουν οι γονείς τα 

δικά τους συναισθήματα, να εξασκηθούν 

σε δεξιότητες επικοινωνίας, πειθαρχίας και 

διαχείρισης συγκρούσεων και να κατανο-

ήσουν ότι τα προβλήματα τους μπορεί να 

συναντιούνται ταυτόχρονα σε πολλές οι-

κογένειες. Στη δράση μπορούν να συμμε-

τάσχουν γονείς της περιοχής ευθύνης μας 

(Δήμοι Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, 

Πυλαίας-Χορτιάτη), με παιδιά στην εφη-

βεία. Η θεματολογία αφορά σε έννοιες σχε-

τικές με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

και θα προκύψει μέσα από τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων. Προϋπόθεση για την λει-

τουργία της ομάδας είναι να συμμετέχουν 

κατ’ ελάχιστο 8 γονείς. Για τη δήλωση 

συμμετοχής σας, μπορείτε να μπείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.

com/forms/d/1GRri3Xjr4Q8kq7ngm_

qF3zXXnBr8Kl2mh3EhniyGNq8/edit
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Το φαινόμενο της ομίχλης εμφανίζεται ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

και ιδιαίτερα στον δήμο μας. Είναι ένα φαινόμενο που 

πολλές φορές δυσκολεύει την καθημερινότητά μας, ιδί-

ως όταν είμαστε υποχρεωμένοι να οδηγήσουμε. Η οδή-

γηση στην ομίχλη μας δημιουργεί προβλήματα ορατό-

τητας και ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος είναι άμεσα 

ορατός.

Όμως πριν προχωρήσουμε στους τρόπους με τους οποί-

ους μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη και ασφαλή την 

οδήγηση στην ομίχλη, καλό είναι να ξέρουμε  κάποια 

πράγματα για την ομίχλη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΙΧΛΗ
Η ομίχλη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-

νών, είναι «το προϊόν της συμπύκνωσης υδρατμών στα 

χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου αριθμού 

υδροσταγονιδίων. Τα σταγονίδια αυτά διαχέουν το φως 

προς όλες τις διευθύνσεις, περιορίζοντας έτσι την ορα-

τότητα. Με άλλα λόγια, η ομίχλη είναι ένα σύννεφο η 

βάση του οποίου ακουμπά στην επιφάνεια της γης».

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανά τον κόσμο αναφέρουν 

την παρουσία ομίχλης όταν η ορατότητα είναι μικρότερη 

από 100 μέτρα . Αν η ορατότητα είναι πάνω από 100 

μέτρα, τότε μιλάμε για μια θολούρα η οποία ονομάζεται 

καταχνιά ή πούσι.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
Όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε την ομίχλη, πρέ-

πει να κάνουμε ορισμένες ενέργειες, ώστε να περάσου-

με μέσα από την ομίχλη με ασφάλεια. Αυτές οι απλές, 

αλλά τόσο σημαντικές ενέργειες είναι οι παρακάτω:

- Μόλις βρεθείτε σε συνθήκες ομίχλης, μειώστε αμέσως 

ταχύτητα

- Ανάψτε τα φώτα σας στην μεσαία σκάλα, καθώς και τα 

φώτα ομίχλης μπροστά και πίσω

- Τηρείτε τα όρια ταχύτητας

- Αποφεύγετε τις προσπεράσεις

- Αυξήστε την απόστασή σας από το προπορευόμενο 

όχημα στο διπλάσιο ή και στο τριπλάσιο, ώστε να έχετε 

αρκετό χρόνο αντίδρασης

- Μην οδηγείτε ακολουθώντας μόνο τα πίσω φώτα του 

αυτοκινήτου γιατί υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

- Αν η ορατότητα είναι ανύπαρκτη, τότε επιστρατεύστε 

όλες τις αισθήσεις σας, κατεβάστε το παράθυρο, κλείστε 

την μουσική και προσπαθήστε να ακούσετε τα οχήματα 

που έρχονται, ιδίως στις διασταυρώσεις.

- Αν δεν είστε σίγουροι για την οδήγηση, σταματήστε 

μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή σε μια εσοχή του 

δρόμου. Σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζετε την κυκλο-

φορία, σταματώντας στη μέση ή στα δεξιά του δρόμου. 

Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να προκαλέσετε τροχαίο ατύ-

χημα.

- Σταματήστε ενεργοποιώντας τα αλάρμ του αυτοκινήτου 

σας, από αρκετά μέτρα νωρίτερα.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στην οδήγηση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, 

όπως η ομίχλη ή το χιόνι, η υπευθυνότητα μας ως οδη-

γοί είναι επιτακτική. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε

- Να ανάβουμε τα φώτα ομίχλης (και ιδιαίτερα το πίσω) 

μόνο όταν έχει ομίχλη!

- Κλείνουμε τα φώτα της ομίχλης μόλις βελτιωθεί η 

ορατότητα!

- Φροντίζουμε εκ των προτέρων για την σωστή λειτουρ-

γία των φώτων του οχήματος μας!

Συμβουλές για την οδήγηση στην ομίχλη

Οι δράσεις των εθελοντών της Καρδίας ξεκίνησαν δυνα-

μικά για το 2021 με καθαρισμούς σκουπιδιών περιμε-

τρικά του χωριού.

Εθελοντικός καθαρισμός
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020

- Ενέκρινε ομόφωνα να συζητηθεί ως εκτός 

ημερήσιας και ενέκρινε την «Επιχορήγηση 

Σχολικών Επιτροπών και κατανομή σχετι-

κής πίστωσης σε αυτές». 

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση δι-

καιώματος χρήσης του δημοτικού χώρου 

πρώην «Αγροτική Φωλιά» από το δήμο 

Θέρμης προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΟΙΠΡΟ και 

εκχώρηση των απαραίτητων  πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων για τη δημιουργία και εγκα-

τάσταση νέου Δημοτικού Βρεφονηπιακού 

Σταθμού.

- Χορήγησε ομόφωνα παράταση των ερ-

γασιών προθεσμίας του έργου: «Συντήρη-

ση -επισκευή πλ. Παραμάνα» (Αρ. μελ.: 

36/2018, αρ. έργου 09/2019) 

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των 

συμβάσεων προμήθειας ανταλλακτικών 

των οχημάτων του δήμου.

- Καθόρισε κατά πλειοψηφία το ανώτατο 

χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφω-

νίας. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

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

Γραικός, Σ. Φωτιάδης, Β. Γκοστίλης και Μ. 

Καπουσούζη-Καραγιάννη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020

- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέτρα 

κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της κοινό-

τητας Θέρμης για τις ανάγκες κατασκευής 

του έργου: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 

οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης (Εξωτε-

ρικό δίκτυο)» Αρ. μελέτης: 11/2018,  αρ. 

έργου: 4/2020.

- Παρατείνε ομόφωνα την συμβατική προ-

θεσμία του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 

αγροτικών οδών του αγροκτήματος Τρι-

λόφου του δήμου Θέρμης για τη δημι-

ουργία παρακαμπτηρίων διαδρομών μετά 

τον αποκλεισμό της οδού Περικλέους από 

την κυκλοφορία οχημάτων» (Αρ. μελ.: 

14/2020, αρ. έργου: 5/2020).

- Παρατείνε ομόφωνα την συμβατική προ-

θεσμία του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 

αγροτικών οδών δήμου Θέρμης για την 

βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

- Χορήγησε ομόφωνα άδεια λειτουργίας 

κολυμβητικής δεξαμενής (αποκατάστασης 

αποθεραπείας) της εταιρείας Αρμονία ΑΕ 

στα αγρ/χια 1393 και 1710 εκτός σχεδίου 

στην Κοινότητα Κ. Σχολαρίου, του δήμου 

Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση της 

χρήσης μηχανήματος στη Μονομετοχική 

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δασικής Εκ-

μετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης 

περιουσίας δήμου Θέρμης. 

- Συγκρότησε ομόφωνα την τριμελή επι-

τροπή καταστροφής άχρηστου υλικού  

της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμ-

βούλους Δ. Βογιατζή ως πρόεδρο της επι-

τροπής με αναπληρωματικό του τον Δ.Σ. 

Σ. Σαμαρά, τον Δ.Σ. Χ. Φάσσα ως τακτικό 

μέλος με αναπληρωματικό του τον Δ.Σ. Κ. 

Γραικό και τον υπάλληλο του δήμου Σ. 

Καμπουρίδη με αναπληρωματικό του τον 

Ι. Παύλου.

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή πα-

ραλαβής για την προμήθεια και τοποθέτη-

ση εξοπλισμού και λοιπών υλικών για την 

αναδιαρρύθμιση και επανάχρηση χώρων 

γραφείων στο κτίριο της Οικονομικής Υπη-

ρεσίας στο Τριάδι με στόχο τη μείωση της 

πυκνότητας των θέσεων εργασίας και την 

δημιουργία ασφαλών συνθηκών στο πλαί-

σιο της αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορονωϊου Covid-19 αποτελούμενη από 

τους υπαλλήλους: Ε. Μεντεσίδου (Πρόε-

δρος), Ι. Κρεμμύδας και Α. 

Κωνσταντινούδης με αναπληρωματικά 

μέλη τους υπαλλήλους: Α. Κυριλλίδου 

(Αναπληρωτής πρόεδρος), Σ. Δημητρίου 

και Χ. Στρουμπίνη.

- Συγκρότησε ομόφωνα τις επιτροπές πα-

ραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμ-

φωνα

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το 

έτος 2021.

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολο-

γισμό οικ. έτους 2020 (28η αναμόρφω-

ση). 

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορή-

γηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης του δήμου με το ποσό 

22.000,00 ευρώ για την κάλυψη επειγου-

σών αναγκών των σχολικών μονάδων και 

συγκριμένα για την προμήθεια ταμπλετών 

(tablets) που θα παραχωρηθούν προς 

χρήση, για την περίοδο της αναστολής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σε 

μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

που δεν διαθέτουν και έχουν ανάγκη εξο-

πλισμού.

- Ενέκρινε με πλειοψηφία την ίδρυση ΚΕΠ 

ΥΓΕΙΑΣ (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) 

στον δήμο Θέρμης σε συνεργασία με το 

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πό-

λεων  ΕΔΔΥΠΠΥ στο πλαίσιο καταπολέ-

μησης της πανδημίας Covid-19

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 

θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης, Ι. 

Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος κα-

ταψήφισαν.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μείωση των μι-

σθωμάτων κυλικείων για το σχολικό έτος 

2020-2021 και τη ρύθμιση οφειλών σε 

δώδεκα ισόποσες δόσεις για το σχολικό 

έτος 2019-2020.

- Ενέκρινε ομόφωνα την διόρθωση απο-

γραφής έναρξης 01.01.2011 λόγω προ-

κυπτουσών διαφορών από μεταγενέστερο 

έλεγχο.

- Ενέκρινε με πλειοψηφία τον ισολογισμό 

χρήσης έτους 2019 του δήμου Θέρμης.

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

ματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, 

Σ. Φωτιάδης και Δ. Βλαχομήτρος Δημήτρι-

ος  καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρ-

κατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθε-

τήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 

121/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου σχετικά με: «Οικονομική ενίσχυ-

ση Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στα πλαίσια εφαρμογής της 

από 30/03/2010 Πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου» ως προς το αιτούμενο ποσό 

οικονομικής ενίσχυσης.

- Τροποποίησε ομόφωνα την παράταση 

συμφωνητικών υπηρεσίας εφαρμογές 

απολύμανσης ενάντια σε ιούς και βακτή-

ρια στα δημοτικά κτίρια και στις σχολικές 

μονάδες του δήμου Θέρμης. Κατά την συ-

ζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 

κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης Ιωάννης 

και Ε. Αγοραστούδη τοποθετήθηκαν με 

λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο σύμβασης 

μεταξύ της εταιρείας Fraport Greece και 

του δήμου Θέρμης για τη συλλογή και με-

ταφορά απορριμμάτων από το αεροδρό-

μιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το έτος 2021.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστα-

σης πρανούς οδού Περικλέους Δημοτικής 

Ενότητας Μίκρας δήμου Θέρμης».

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφα-

λαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του 1ου και 

του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Συντήρη-

ση -επισκευή πλ. Παραμάνα», (Αρ. μελ: 

36/2018, αρ. έργου: 09/ 2019) 

- Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρό-

νου παράδοσης της εργασίας: «Τροχίσμα-

τα κοπτικών εργαλείων ξυλουργείου -σι-

δηρουργείου».

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή για 

τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιή-

σεις ή εκμισθώσεις πραγμάτων του δήμου 

Θέρμης σύμφωνα με διατάξεις του Π.Δ. 

270/81 για το έτος 2021.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

- Ανακάλεσε κατά πλειοψηφία την υπ’ 

αριθμ. 258/2020 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και τον εκ νέου καθορι-

σμό των συντελεστών ανταποδοτικών τε-

λών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

δήμου Θέρμης για το έτος 2021. 

- Καθόρισε ομόφωνα την ετήσια τακτική 

επιχορήγηση του δήμου Θέρμης προς το 

Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Κέ-

ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας 

και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρ-

μης. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζού-

νης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετηθή-

καν με λευκό.

- Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε 

τμήματα οδών της κοινότητας Λακκιάς 

για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακά-

θαρτων Λακκιάς και συνδετήριου με 

συλλεκτήρα λουτρών Θέρμης». 

- Παράταση συμβατικής προθεσμίας και 

αποκλειστικών τμημάτων προθεσμιών 

εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση 

παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής 

Κοινότητας Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας δήμου 

Θέρμης» (Αρ. μελ. 08/2013 και Αρ. έρ-

γου 10/2019).

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκμίσθω-

ση των υπ’ αριθμ. 12, 491, 499, 571 και 

573 αγροτεμαχίων της οριστικής δια-

νομής έτους 1956 αγροκτήματος Αγίου 

Αντωνίου, στην Κοινότητα Αγίου Αντωνί-

ου του δήμου Θέρμης, εκτάσεως 12.312 

τ.μ., 1.625 τ.μ., 4.063 τ.μ., 44.563 τ.μ. 

και 1.313 τ.μ. αντιστοίχως όπως εμφα-

νίζονται στα αποσπάσματα των διαγραμ-

μάτων της διανομής, για γεωργική χρή-

ση. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Χίνη και Ι. 

Ιωσηφίδης καταψήφισαν.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκμίσθω-

ση του υπ’ αριθμ. 98Γ αγροτεμαχίου της 

οριστικής διανομής έτους 1932 αγροκτή-

ματος Σουρωτής, στην Κοινότητα Σουρω-

τής του δήμου Θέρμης, εκτάσεως 7.915 

τ.μ., όπως εμφανίζεται στο απόσπασμα 

του διαγράμματος της διανομής, για γε-

ωργική χρήση. Κατά την συζήτηση για 

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

Χίνη και Ι. Ιωσηφίδης καταψήφισαν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

- Ενέκρινε ομόφωνα τις παρατάσεις και 

την τροποποίηση των ενδεικτικών προ-

θεσμιών του έργου: «Ύδρευση περιο-

χής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 

Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)» (αρ. μελ. 

11/2018, αρ. έργου: 4/2020)

- Ενέκρινε ομόφωνα τις τροποποιήσεις 

των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 

εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση περιο-

χής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 

Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» (Αρ. μελ.: 

11/2018, αρ. έργου: 3/2020).

- Ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτω-

σης του έργου: «Διαμόρφωση κυκλικών 

κόμβων οδού Α. Κουγιάμη με οδούς Α. 

Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και λοι-

πές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο» (Αρ. 

μελέτης: 09/2019, αρ. έργου: 1/2020).

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του έργου: 

«Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτι-

κής οδού που διασχίζει τα αγροκτήμα-

τα Βασιλικών και Μονοπήγαδου από το 

ξωκκλήσι του  Αι-Γιάννη της ΔΚ Βασιλι-

κών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονο-

πήγαδου» κωδ. ΟΠΣΑΑ : 0006180645  

(Αρ.  μελέτης: 20/2017,  αρ. έργου: 

3/2019)

- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτοποίηση 

των αυθαιρέτων κατασκευών και χρή-

σεων του 2ου Γυμνασίου Μίκρας στην 

Κοινότητα Τριλόφου με υπαγωγή στις 

ρυθμίσεις του Ν.4495/2017 και εργασί-

ες ενεργητικής πυροπροστασίας για την 

εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

«Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης». Κατά την 

συζήτηση για την έγκριση του θέματος 

απείχαν οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Βογιατζής και  Χ. 

Φάσσας.

- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση 

του με αριθ. πρωτ. 22730/4-7-2017 ιδι-

ωτικού συμφωνητικού μίσθωσης τμήμα-

τος του υπ’ αριθ. 565 τεμαχίου αγροκτή-

ματος Θέρμης, στην Κοινότητα Θέρμης 

του δήμου Θέρμης, έκτασης 7.479,50 

τ.μ. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος απείχε ο Δ.Σ. κ. Δ. Βογια-

τζής

- Ενέκρινε ομόφωνα τον επανακαθορι-

σμό των δικαιούχων αποζημίωσης για 

συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ Δη-

μοτικών Συμβούλων.

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 

(1η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση 

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

Α. Πράτανος και Δ.  Βλαχομήτρος κατα-

ψήφισαν, ενώ η Δ.Σ. κ. Ι. Τριανταφυλλί-

δου τοποθετήθηκε με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

- Ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση της 

αριθ. 174/2020 Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου και λήψη νέας καταρχήν 

απόφασης για την έγκριση της απευθεί-

ας αγοράς αγροτεμαχίου στην Κοινότητα 

Περιστεράς

- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση αρ-

μοδιότητάς του Δημοτικού Συμβουλίου 

στην επιτροπή ποιότητας ζωής σύμφω-

να με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 

του Ν. 3852/2010. Κατά την συζήτηση 

για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ.  

Βλαχομήτρος καταψήφισε.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμή-

ματος του υπ’ αριθ. 983Θ αγροτεμαχίου 

του αγροκτήματος Μονοπηγάδου κοινό-

τητας Αγ. Αντωνίου. Κατά την συζήτηση 

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

Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Ι, Ιω-

σηφίδης Ιωάννης, Α. Πράτανος και Δ. 

Χίνη τοποθετήθηκαν με λευκό

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του 

υπ’ αριθ. 454 αγροτεμαχίου αγροκτή-

ματος Μονοπηγάδου της κοινότητας Αγ. 

Αντωνίου  

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμή-

ματος του υπ’ αριθ. 947 τεμαχίου αγρο-

κτήματος Καρδίας Κοινότητας Καρδίας.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μίσθωση ακινή-

του εντός του οικισμού της Κοινότητας 

Πλαγιαρίου για τη στέγαση σταθμού κοι-

νωνικών υπηρεσιών του δήμου Θέρμης 

και όρισε τους Δ.Σ. κ.κ. Σ. Γαντά, με ανα-

πληρωματικό το Δ.Σ. κ. Α. Πράτανο και 

Α. Τσολάκη με αναπληρωματικό το Δ.Σ. 

κ. Β. Γκοστίλη στην επιτροπή αξιολόγη-

σης.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναπρο-

σαρμογή του μισθώματος της επιχείρη-

σης Λιόλιος Ν. Γεώργιος και Σία Ο.Ε. που 

αφορά τμήμα του υπ’ αριθμ. 328 (χέρ-

σου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Νέου Ρυσίου έκτασης 2.171,50τ.μ., για 

τη μισθωτική περίοδο από 01.04.2020 

–31.03.2021. Κατά την συζήτηση για την 

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσ-

σας, Σ. Φωτιάδη, Μ. Καπουσούζη και Β. 

Γκοστίλης, καταψήφισαν, ενώ απείχαν 

από τη συζήτηση του  θέματος οι Δ.Σ. 

κ.κ. Κ. Γραικός και Δ. Χίνη.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανα-

προσαρμογή του μισθώματος της επι-

χείρησης Γραικός Ν. Ξυλοεισαγωγική 

ΕΠΕ  που αφορά τμήμα του υπ’ αριθμ. 

328 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Νέου Ρυσίου, έκτασης 2.171,50τ.μ., για 

τη μισθωτική περίοδο από 03.02.2020– 

02.02.2021. Κατά την συζήτηση για την 

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσ-

σας, Σ. Φωτιάδη, Μ. Καπουσούζη και Β. 

Γκοστίλης, καταψήφισαν, οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 

Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωση-

φίδης και Α.  Πράτανος Απόστολος, ενώ 

απείχαν από τη συζήτηση του  θέματος οι 

Δ.Σ. κ.κ. Κ. Γραικός και Δ. Χίνη.

- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρε-

ξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υπόθε-

σης του δήμου (17/2021 ΑΟΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 9, 23 και 30 Δεκεμβρίου 2020 και στις 13, 20 και 27 Ιανουαρίου 
2021 συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Το Δ.Σ. συνεδριάζει ΤΕΥΧΟΣ 200ΤΕΥΧΟΣ 200 Το Δ.Σ. συνεδριάζει26 27



Λειτουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου

Παρεμβάσεις Η ισχύς εν τη ενώσει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Τα Δημοτικά Συμβούλια, παρά τη συρρίκνωση των 
αρμοδιοτήτων τους μετά τις εκλογές του 2019 με 

μια σειρά νομοθετημάτων που θεσπίστηκαν χάριν 
«κυβερνησιμότητας» και τη μεταβίβαση των αρμοδι-
οτήτων αυτών κυρίως στην οικονομική επιτροπή, εξα-
κολουθούν να αποτελούν το θεσμικό όργανο λήψης 
αποφάσεων των Δήμων. Οι αποφάσεις των Δ.Σ. λαμ-
βάνονται με την πλειοψηφία που ορίζεται κάθε φορά 
στο νόμο και η λειτουργία τους διέπεται από Κανο-
νισμό. Παράλληλα βέβαια κάθε αιρετός έχοντας την 
ευθύνη και την τιμή της εκπροσώπησης έχει δικαίωμα 
και υποχρέωση να απαιτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
ενημέρωση και να ασκεί δημόσιο έλεγχο. Διαχρονι-
κά δε τα Δημοτικά Συμβούλια αποτελούν και βήμα 
άσκησης πολιτικής, ανάπτυξης απόψεων, αντιπαραθέ-
σεων και σύνθεσης. Οι αιρετοί αφουγκραζόμενοι τους 
δημότες πολλές φορές βάζουν ζητήματα και παίρ-
νουν θέση σε θέματα που δεν άπτονται μεν άμεσα 
της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά 
άπτονται άμεσα των προβλημάτων και αιτημάτων ευ-
ρύτερα της τοπικής κοινωνίας ώστε επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν κάποιες φορές και την κυβερνητική 
πολιτική. Άλλωστε η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται 
εγγύτερα στον πολίτη και αφουγκράζεται πρώτη τις 
ανάγκες του. 
Στο Δήμο μας, μετά τις δημοτικές εκλογές, η πρώτη 
σε ψήφους δημοτική παράταξη έχει την πλειοψηφία 
των δημοτικών συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και ο επικεφαλής της είναι ο εκλεγμένος Δήμαρχος. 
Συνακόλουθα η διοίκηση έχει τον πρώτο λόγο και 
την ευθύνη, βάζει τις προτεραιότητες και τα θέματα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχοντας την πλειοψηφία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Ως εκ τούτου 
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, οι λοιπές παρατάξεις 
καλούμαστε να ψηφίσουμε την ατζέντα θεμάτων που 
ορίζει η διοικούσα παράταξη. Πέρα από το τεχνικό 
πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό, τον προσδιορισμό 
των δημοτικών τελών, μετά και τον παραπάνω περιο-
ρισμό αρμοδιοτήτων, καλούμαστε ως επί το πλείστον 
να αποφασίζουμε για παρατάσεις συμβάσεων που 
δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα συμφωνημένα χρονι-
κά πλαίσια, για εκμισθώσεις, για τα περιοριστικά μέτρα 
κυκλοφορίας ενόψει έργων, επικυρώνοντας περισσό-
τερο τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 
Δεδομένου ότι υπάρχουν μείζονα ζητήματα που 
απασχολούν το Δήμο, είναι σκόπιμο και ωφέλιμο να 
αναδεικνύονται προς συζήτηση και επίλυση στο Δ.Σ. 
Η δημοτική μας παράταξη από την αρχή της νέας δη-
μοτικής περιόδου κυρίως στο διάστημα του πρώτου 
lock down, επειδή δεν ασκεί μια στείρα αντιπολίτευ-
ση αναδείκνυε θέματα και έκανε προτάσεις εκτός της 
ατζέντας της διοίκησης, οι οποίες ενίοτε εισακούονταν 
από τη Διοίκηση, και καλώς αφού ήταν προς όφελος 
των δημοτών. Στα πλαίσια αυτά -μεταξύ άλλων- εισα-
κούστηκε και το αίτημά μας να καταγράφονται και να 
μεταδίδονται τα Δ.Σ. που γίνονται με τηλεδιασκέψεις 
ώστε να υπάρχει δημοσιότητα και ενημέρωση των 
δημοτών. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο ο Πρόε-
δρος του ΔΣ παρουσιάζει μια έντονη μεταστροφή 
αρνούμενος κατ’επανάληψη τη συζήτηση επίκαιρων 
ουσιωδών ζητημάτων που τίθενται εκτός ημερήσιας 
διάταξης, ενώ μάλιστα από καμία παράταξη δε γίνεται 
κατάχρηση, δεν προκαλείται δυσλειτουργία και δεν 
παραμελούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Ομολογουμένως αυτή η αντιμετώπιση δίνει περισσό-
τερο την εντύπωση αλλαγής επικοινωνιακής τακτικής 
της διοίκησης του Δήμου και αποφυγής δημόσιας 
συζήτησης των ζητημάτων, παρά τήρησης του γράμ-
ματος του κανονισμού! 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
-Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου, μετά 
την έκδοση των λογαριασμών του νερού με τη νέα 

τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ αλλά και λόγω της 
επιδείνωσης της κατάστασης των νοικοκυριών, θέσα-
με εκ νέου το ζήτημα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης, αλλά ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος αρνή-
θηκαν.
-Στo Δημοτικό Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου, μας ενη-
μέρωσε ο Δήμαρχος για κρίσιμα επίκαιρα ζητήματα 
που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, αλλά ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει το λόγο 
για τοποθετήσεις ή ερωτήσεις παρά την ομόφωνη 
αντίδραση ολόκληρης της αντιπολίτευσης. Μάλιστα 
όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια αρκετά από αυτά τα 
επίκαιρα ζητήματα απασχόλησαν την επόμενη ημέρα 
και το περιφερειακό συνέδριο της ΚΕΔΕ. 
-Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου, θέ-
σαμε ζήτημα και ερωτήματα περί της εξυπηρέτησης 
των πολιτών και της λειτουργίας μίας ολόκληρης δη-
μοτικής ενότητας -των Βασιλικών- λόγω εσπευσμένης 
μετακίνησης και δεύτερης υπαλλήλου με πλείστα 
καθήκοντα. Το αίτημα συνυπέγραψαν άλλες δύο πα-
ρατάξεις ωστόσο και αυτό αρνήθηκε ο Πρόεδρος να 
συζητηθεί παραπέμποντας σε μια απάντηση της Γ.Γ. 
του Δήμου, η οποία προκαλούσε περισσότερα ερω-
τήματα από όσα επέλυε και επί της οποίας δεν μας δό-
θηκε η δυνατότητα να υποβάλουμε παρατηρήσεις ή 
ερωτήσεις. Ο δε Δήμαρχος συμμερίστηκε την άρνηση 
αυτή με την αιτιολογία ότι υπηρεσιακά ζητήματα ποτέ 
δεν αποτέλεσαν θέμα για Δημοτικό Συμβούλιο! Επει-
δή το ζήτημα που θέσαμε διαστρεβλώθηκε πλήρως 
χωρίς να έχουμε δικαίωμα ερωτήσεων και τοποθετή-
σεων και επειδή πιστεύουμε στο ρόλο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως προεκτέθηκε, σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τον τρόπο λειτουργίας του αποχωρήσαμε! 
Σημειωτέον ότι από την διαδικτυακή ανάρτηση της 
συνεδρίασης του Δ.Σ. αφαιρέθηκε η συγκεκριμένη 
περικοπή της αποχώρησής μας, οι αιτιολογίες μας και 
ό,τι προηγήθηκε! 
Ποια είναι άραγε τα πραγματικά αίτια αυτής της μετα-
στροφής στη λειτουργία του ΔΣ; Πρόκειται για νέα 
επικοινωνιακή πολιτική; επίδειξη ισχύος; σκοπούμενη 
αποσιώπηση κρίσιμων ζητημάτων που επιθυμούμε να 
συζητηθούν δημόσια; τήρηση αυστηρά του γράμματος 
του Κανονισμού; κόπωση της διοίκησης του Δήμου 
στη διεξαγωγή των Δημοτικών Συμβουλίων; αντιμετώ-
πιση του Δημοτικού Συμβουλίου καθαρά ως γραφειο-
κρατικής διαδικασίας παραγωγής αποφάσεων; 
Αποτελεί χρέος όλων μας να περιφρουρήσουμε τη 
δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ. Η δημόσια συζήτη-
ση ζητημάτων που θέτουν οι αντιπολιτευόμενες πα-
ρατάξεις συμβάλει στη λειτουργία αυτή. Έχουν όλοι 
οι δημοτικοί σύμβουλοι ευθύνη αντιπροσώπευσης 
των δημοτών και μάλιστα όχι μόνο για ζητήματα των 
ψηφοφόρων τους αλλά για οποιοδήποτε σοβαρό ζή-
τημα που αντιλαμβάνονται ότι απασχολεί την τοπική 
κοινωνία. Τα θέματα αυτά πρέπει να συζητούνται και 
να λαμβάνουν οι αιρετοί γνώση και απαντήσεις δημό-
σια όχι με τηλέφωνα και ιδιωτικές συζητήσεις. Το Δη-
μοτικό μας Συμβούλιο, όπου υπάρχει εκπροσώπηση 
πολλών παρατάξεων, πρέπει να παραμείνει θεσμικά 
το κορυφαίο όργανο διαλόγου για τις δημοτικές παρα-
τάξεις που οι δημότες όρισαν να τους εκπροσωπούν. 
Για να είναι αποτελεσματικός ο διάλογος πρέπει να 
είναι ζωντανός και όχι αφυδατωμένος, διαφωτιστικός 
όλων των πτυχών του κάθε θέματος και όχι περιορι-
σμένος απλά στις εισηγήσεις, πλούσιος και επί παντός 
προβλήματος, όταν ανακύπτει και όχι αποτρεπτικός! 
Γίνεται αντιληπτό ότι αφορά άμεσα το δημότη ο τρό-
πος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν 
αποτελεί εσωτερικό ζήτημα ανάμεσα στη διοίκηση 
και την αντιπολίτευση. Άλλωστε η δημόσια συζήτη-
ση των προβλημάτων του Δήμου ποτέ δεν έβλαψε το 
δημότη, αντίθετα λειτουργεί πάντα προς όφελός του.

Στο σημερινό μας άρθρο, θα μας επιτρέ-
ψετε να ασχοληθούμε και να σας γνωρί-

σουμε δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις 
που έγιναν από τη δημοτική μας παράταξη 
υπέρ των συνδημοτών μας και για την προ-
άσπιση των δικαιωμάτων τους.
Ειδικότερα: μία από τις πρώτες τοποθετήσεις 
της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβού-
λιο είχε να κάνει με το ζήτημα της μείωσης 
των διδάκτρων που καταβάλλονται από 
τους σπουδαστές του Πολιτιστικού Κέντρου 
του δήμου μας για τη φοίτησή τους στα διά-
φορα τμήματα που διοργανώνονται από 
αυτό. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας 
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτείναμε 
μείωση των διδάκτρων στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο της Θέρμης.
Την πρότασή μας αυτή επαναλάβαμε πολ-
λές φορές σε συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., όπου συμ-
μετέχει ο επικεφαλής της παράταξής μας. 
Στη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 
επόμενο οικονομικό έτος 2021, η παράταξή 
μας, επανήλθε στο συγκεκριμένο θέμα και 
με στοιχεία απέδειξε ότι με μια πολύ μικρή 
οικονομική επιβάρυνση του προϋπολο-
γισμού του δήμου μας και με οικονομική 
ενίσχυση της τάξης των 50.000,00 Ευρώ 
προς το νομικό πρόσωπο της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
θα μπορούσε να γίνει μείωση των διδά-
κτρων του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου 
Θέρμης της τάξης του 20 %. Εννοείται ότι, 
σύμφωνα με την πρότασή μας, η μείωση 
δεν θα γίνει οριζόντια για όλα τα μαθήμα-
τα που παραδίδονται από το Πολιτιστικό 
Κέντρο, καθώς, δεν είναι δυνατόν να επι-
βαρυνθούν οι δημότες του δήμου μας για 
κάποιους σπουδαστές του Ωδείου, π.χ. του 
Πολιτιστικού Κέντρου, όπου τα μαθήματα 
είναι ατομικά ή οι σπουδαστές αποκτούν 
εφόδια για τη λήψη άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος ή τέχνης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 
στοιχεία του προϋπολογισμού του 2021, 
προβλέπεται χρηματοδότηση από το τα-
μείο του δήμου Θέρμης με χρηματικό ποσό 
1,46 εκατομμυρίων Ευρώ. Αντίστοιχα, με 
το επικαιροποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. για το έτος 2020 
(με στοιχεία του Οκτωβρίου 2020), από το 
σύνολο της χρηματοδότησης που λαμβάνει 
η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., στον πολιτισμό κατευθύνε-
ται χρηματικό ποσό 256.000,00 ευρώ, ενώ 
στον αθλητισμό κατευθύνεται χρηματικό 
ποσό μεγαλύτερο από το διπλάσιο. Από τα 
στοιχεία αυτά και μόνο καταρρίπτεται η επί-
μονη άρνηση της διοίκησης του δήμου να 
μειώσει τα δίδακτρα. Με βάση τα ποσά που 
παραπάνω αναφέρονται, μια μείωση των δι-
δάκτρων της τάξης του 20 % (και, μάλιστα, 

όχι οριζόντια, όπως έχουμε τονίσει), ση-
μαίνει ότι η αύξηση της επιχορήγησης στον 
πολιτισμό δεν θα είναι μεγαλύτερη από ένα 
ποσό της τάξης των 45 – 50.000,00 ευρώ… 
Η δεύτερη παρέμβαση της παράταξής μας, 
η οποία είχε την τύχη να γίνει δεκτή από 
όλες τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, 
είχε να κάνει με το ζήτημα της διευκόλυν-
σης των μισθωτών κυλικείων στα σχολικά 
συγκροτήματα του δήμου μας. Είναι γνω-
στές οι συνθήκες που βιώνουν οι επαγγελ-
ματίες αυτοί, μαζί με ολόκληρη την υπόλοι-
πη κοινωνίας μας. 
Αφού αρχικά καταφέραμε, με δική μας 
παρέμβαση να αναβληθεί η συζήτηση του 
θέματος στις δύο Σχολικές Επιτροπές του 
δήμου, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
όταν το θέμα εισήχθη για πρώτη φορά και 
κοινοποιήσαμε τη δική μας πρόταση, τελι-
κά, επιτύχαμε να διαμορφωθεί η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τη δική μας πρόταση, καθώς και η τελική 
πρόταση της διοίκησης του δήμου ήταν κα-
τώτερη των περιστάσεων. Για λόγους οικο-
νομίας του χώρου (που δεν έχουμε άλλω-
στε), δεν θα αναφέρουμε την εισήγηση της 
διοίκησης του δήμου. Θα περιοριστούμε, 
αναγκαστικά, στην αναφορά της δικής μας 
πρότασης, αφού, άλλωστε, έγινε δεκτή στο 
σύνολό της.
Εμείς προτείναμε και για τις δύο σχολικές 
περιόδους 2019 – 2020 και 2020 – 2021:
1) Μείωση των μισθωμάτων σε ποσοστό 
40,00%,
2) Καταβολή των οφειλών από τα μισθώμα-
τα σε 12 δόσεις,
3) Να μην υπάρχει ελάχιστο ποσό δόσης,
4) Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του 
τρόπου αποπληρωμής της οφειλής σε δό-
σεις, ούτως ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην 
πρέπει να πληρώνει τη δόση των δύο σχο-
λικών ετών μαζί,
5) Να μην υπάρχει το όριο του ποσού των 
15,00 ευρώ/ μαθητή,
6). Για τις οφειλές από μικρότερα μισθώμα-
τα της τάξης των 5,00 ή 6,00 ευρώ/ μαθητή, 
μείωση του μισθώματος σε ποσοστό της τά-
ξης του 30,00 %, πλην, όμως, το μίσθωμα 
που θα προέκυπτε να μην είναι μικρότερο 
από το ποσό των 4,00 ευρώ/ μαθητή. Συνε-
πώς, εάν από τη μείωση προκύπτει μίσθω-
μα μικρότερο του ελάχιστου προσδιορισμέ-
νου μισθώματος, το μίσθωμα θα ορίζεται 
στα 4,00 ευρώ / μαθητή, και,
7). Οι δόσεις να πληρώνονται την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η πρότασή μας 
έγινε δεκτή, πλην του σημείου της μείωσης 
του μισθώματος για τη σχολική περίοδο 
2019 – 2020.

Αυτόν το μήνα αποφασίσαμε να μην 
ασχοληθούμε άμεσα με την κεντρική 

διοίκηση του δήμου μας, αλλά με του δη-

μότες. Αυτούς που ενώ δεν αποκομίζουν  

οικονομικά οφέλη συνεχίζουν να τους 

στηρίζουν με την ψήφο τους και να δια-

μαρτύρονται αργότερα σιωπηρά εναντίον 

τους, κατακρίνοντας ταυτόχρονα αυτούς 

που έχουν το σθένος να προβάλλουν την 

άποψή τους.

Καθώς επίσης και με όλους αυτούς που 

κατοικούν στο δήμο μας, χωρίς να είναι 

δημότες του και που ενώ έχουν διάφο-

ρες απαιτήσεις από τους λειτουργούς του 

δήμου, εντούτοις δεν ενεργοποιούνται, 

αφήνοντας άλλους να προσπαθούν για 

αυτούς. 

Και για τους δημότες αυτούς θα μπορού-

σαμε να πούμε ότι «όπως έστρωσες θα 

κοιμηθείς». Αλλά η προσπάθειά μας είναι 

και θα είναι να αντιληφθούν όλοι, ότι το 

ατομικό καλό έρχεται μέσα από το συνο-

λικό καλό. Ότι καλό γίνεται στην Κοινό-

τητα που κατοικείς έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην καλυτέρευση της ζωής σου. Αντίθε-

τα ότι πρόσκαιρα κερδίζεις σε βάρος των 

υπολοίπων χειροτερεύει την Κοινότητά 

σου άρα και εσένα τον ίδιο.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δημότες επη-

ρεάζονται και από εξωγενείς παράγο-

ντες. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ποιους 

εννοούμε. Οι οποίοι ξεφεύγουν από το 

λειτούργημά τους και ασχολούνται με τα 

κοινά παρασέρνοντας αθώους υποκρύ-

πτοντας το ατομικό τους συμφέρον.

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι αντιλαμβάνε-

στε ότι υπάρχουν προβλήματα διαβίωσης 

στον τόπο σας που κανείς δεν ασχολείται. 

Ψηφίσατε ανθρώπους που θα θέλατε να 

σας έχουν:  

- Πεζοδρόμια για να τα διαβαίνουν με 

ασφάλεια μανάδες με παιδιά και ηλικιω-

μένοι.

- Προσβασιμότητα στα ΑΜΕΑ σε όλες τις 

κοινότητες

- Δρόμους  ασφαλείς και χωρίς προβλή-

ματα

- Νερό πόσιμο 

- Αποχετεύσεις παντού

- Εύκολη πρόσβαση στις δημοτικές υπη-

ρεσίες κ.α.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλείστες 

άλλες ανάγκες που αυτή η  πεφωτισμέ-

νη διοίκηση πληθωρικά προσφέρει στους 

δημότες της, αλλά  από τον φόβο μην 

ξεχάσουμε καμία και παρεξηγηθούμε ας 

σωπάσουμε καλύτερα.

Γύρω μας όμως, σε άλλους δήμους συμ-

βαίνουν πρωτόγνωρα για εμάς πράγματα. 

Γνωρίζετε ότι σε απόσταση περίπου 30 

χλμ. από τη Θεσσαλονίκη σε άλλο δήμο 

υπάρχει καθημερινά Ιατρός στο Κοινοτικό 

Ιατρείο; Εσείς έχετε; 

Γνωρίζετε ότι υπάρχει δήμος που οι ηλι-

κιωμένοι κάτοικοί του παρακολουθούνται 

ηλεκτρονικά για τις άμεσες ιατρικές τους 

ανάγκες; 

‘Η δήμος που μείωσε σε όλους τα δημοτι-

κά τέλη λόγω πανδημίας. 

Γνωρίζετε μήπως ότι ο δήμος μας αύξησε 

την τιμή του νερού; 

Ξέρετε τι τελικά θέλετε;

Αν ναι διεκδικήστε το.

Διεκδικήστε το μέσα από συλλογικότητες. 

Δημιουργήστε στον τόπο σας συλλόγους 

με σκοπούς την καλυτέρευση της ζωής 

σας και συμπεριλάβετε όλους τους ετερο-

δημότες που θέλουν να ενώσουν τις φω-

νές τους με τις δικές σας. Γίνετε μια γροθιά, 

μια δύναμη ικανή να ακουστεί τόσο με τις 

υπογραφές σας, όσο και με την φυσική 

σας παρουσία. Στους κοινούς σκοπούς 

όλοι είναι ευπρόσδεκτοι από όπου και αν 

προέρχονται. Πράσινοι, γαλάζιοι, κόκκι-

νοι, γκρίζοι και πορτοκαλιοί όταν έχουν 

κοινά συμφέροντα απλώς ενώνονται.

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Εμείς θα χαιρετήσουμε κάθε τέτοια ενέρ-

γεια και θα σταθούμε δίπλα τους σε ότι 

χρειαστούν.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του δήμου και η προσκόλληση
στο παρελθόν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοί-
κησης είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Σε πολ-

λές χώρες της Ευρώπης, ιδίως σε αυτές που θεωρού-
νται περισσότερο ανεπτυγμένες, το σύνολο σχεδόν 
των υπηρεσιών προς τους πολίτες παρέχεται με ψη-
φιακά μέσα. Στη χώρα μας ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας. Τα περιορι-
στικά μέτρα «υποχρέωσαν» την κεντρική κυβέρνηση 
αλλά και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
να μετασχηματίσουν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 
προς τους πολίτες. 
Στο παραπάνω πλαίσιο η διοίκηση του δήμου 
Θέρμης εφαρμόζει σταδιακά ένα σχέδιο ψηφιακού 
μετασχηματισμού το οποίο εμπεριέχει και πολλά 
συνακόλουθα στοιχεία εσωτερικής αναδιοργάνω-
σης. Βασική παράμετρος αυτού του σχεδίου είναι 
η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπι-
κού του δήμου με μοναδικό κριτήριο την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του και με στόχο την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Κατά 
την εφαρμογή του παραπάνω σχεδιασμού υλοποι-
ούνται μετακινήσεις υπαλλήλων, όταν και όπου κρί-
νεται αναγκαίο και θα συνεχίσουν να γίνονται καθώς 
στο μεταξύ προχωρά η ψηφιοποίηση του συνόλου 
των υπηρεσιών. Η εσωτερική αναδιάρθρωση ασφα-
λώς και δεν γίνεται τυχαία και αποσπασματικά. Πριν 
να γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση εργαζόμενου ή 
τροποποίηση οργανογράμματος λαμβάνονται στα-
τιστικά και συγκριτικά δεδομένα με βάση τα οποία 
οδηγούμαστε σε συγκεκριμένες επιλογές. Σημαντικό 
στοιχείο επίσης για τη λήψη των ορθολογικών αυτών 
αποφάσεων είναι τα προσόντα και οι ικανότητες των 
εργαζομένων του δήμου.
Εδώ και αρκετό καιρό έχουν γίνει πολλές μετακινή-
σεις υπαλλήλων καθώς και αλλαγές στον Οργανι-
σμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, μία μόνον εξ 
αυτών, μιας υπαλλήλου η οποία μετακινήθηκε από 
το δημοτικό κατάστημα των Βασιλικών σε κεντρική 
υπηρεσία του δήμου στη Θέρμη προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αρχικά, δύο 
μόνον παρατάξεων, της «Παρέμβασης Πολιτών» 
και του «Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής» οι οποί-
ες έθεσαν το ζήτημα της συγκεκριμένης υπαλλήλου 
στο δημοτικό συμβούλιο της 23ης Δεκεμβρίου 2020 
και εν συνεχεία του συνόλου της αντιπολίτευσης η 
οποία υπέβαλλε κοινό αίτημα να συζητηθεί το θέμα, 
ζητώντας μάλιστα σύγκλιση έκτακτου δημοτικού 
συμβουλίου! 
Τη φορά αυτή η αντιπολίτευση, αντιλαμβανόμενη 
την πρώτη αστοχία της όταν μάλιστα είχε αναφερθεί 
ονομαστικά στην υπό μετακίνηση, τότε, υπάλληλο, 
τώρα έθεσε ζήτημα περί δήθεν υποβάθμισης των 
υπηρεσιών προς τους δημότες των Βασιλικών εξ αι-
τίας της μετακίνησης της υπαλλήλου. Είναι προφανές 
ότι ορισμένοι από την αντιπολίτευση, δεν διστάζουν 
να ευθυγραμμιστούν με παράγοντες που υποδαυλί-
ζουν τον λαϊκισμό και τον τοπικισμό, προκειμένου 
να αποκομίσουν, όπως λανθασμένα υπολογίζουν, 
πολιτικά οφέλη. 
Οι παλαιοκομματικές αυτές λογικές είναι απολύτως 
ξένες προς εμάς. Η διοίκηση του δήμου απέδειξε με 
στοιχεία και αριθμούς ότι η μετακίνηση μιας υπαλ-
λήλου καμία απολύτως επίπτωση δεν θα έχει στην 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής Βασιλικών. 
Μετακίνηση υπαλλήλου δεν σημαίνει και μετακίνη-
ση υπηρεσιών. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων και 
των καθηκόντων της ανέλαβαν ήδη, από την πρώτη 

στιγμή οι υπόλοιποι, συνολικά έντεκα συνάδελφοί 
της οι οποίοι απασχολούνται στις δημοτικές υπηρε-
σίες σε όλη τη δημοτική ενότητα Βασιλικών. Είναι 
χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι ουδείς από την αντι-
πολίτευση, παρότι προκλήθηκαν, δεν παρουσίασε 
έστω ένα παράδειγμα, πλημμελούς εξυπηρέτησης 
δημοτών. 
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο δήμος δεν αντιμετω-
πίζει προβλήματα υποστελέχωσης. Κυρίως δε, σε 
κοινότητες με λιγότερους υπαλλήλους, όπως είναι 
ο Τρίλοφος, το Πλαγιάρι, η Καρδία, το Νέο Ρύσιο, 
οι Ταγαράδες κ.ο.κ. Όμως ποτέ η αντιπολίτευση δεν 
έθεσε θέμα γι’ αυτές τις περιοχές που έχουν μάλιστα 
πολλαπλάσιο πληθυσμό και άρα (θεωρητικά) με-
γαλύτερες ανάγκες. Η αντιπολίτευση ενδιαφέρθηκε 
μόνον για μία υπάλληλο από τα Βασιλικά κι αυτό 
συνιστά μέγιστη πολιτική υποκρισία. 
Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε 
να βρούμε συνολικές και όχι αποσπασματικές λύ-
σεις. Η διοίκηση του δήμου, παρότι πιέζεται από το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των δήμων 
το οποίο επιτάσσει διαρκή συγκέντρωση των υπηρε-
σιών στις έδρες των δήμων, εντούτοις, προσπαθεί να 
διατηρήσει σε πλήρη λειτουργία τις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες. Πιστεύουμε στη χρησιμότητα και στην 
αξία της παρουσίας των δημοτικών υπαλλήλων σε 
κάθε κοινότητα και αυτό επιδιώκουμε στο μέτρο του 
δυνατού. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή προσπα-
θήσαμε να κρατήσουμε ανοιχτά όλα τα δημοτικά κα-
ταστήματα, έστω και για κάποιες μέρες της εβδομά-
δας κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.  
Παράλληλα, κοιτάμε και προς το μέλλον. Ο ψηφι-
ακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου καθώς και των 
δήμων μετασχηματίζει κυριολεκτικά τον τρόπο με 
τον οποίο εργάζονται οι δημοτικοί υπάλληλοι, αλλά 
και τον τρόπο της άμεσης πλέον εξυπηρέτησης του 
πολίτη. Σήμερα μεγάλο μέρος των συνηθέστερων 
υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες (ληξιαρχι-
κή πράξη γέννησης, γάμου, θανάτου, πιστοποιητικό 
γέννησης, οικογενειακής κατάστασης ιθαγένειας, εγ-
γυτέρων συγγενών κ.ο.κ.) παρέχονται πλέον ψηφια-
κά. Σταδιακά, και το σύνολο των συναλλαγών του 
δημότη με το δήμο (πληρωμή τελών και λοιπών δη-
μοτικών εισπράξεων) θα γίνεται κι αυτό ηλεκτρονικά. 
Η διοίκηση του δήμου, αξιοποιώντας αυτά τα νέα δε-
δομένα, εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του, τις ψηφιο-
ποιεί και παράλληλα, σταδιακά, αναδιατάσσει και το 
προσωπικό του δήμου προκειμένου ο κάθε υπάλ-
ληλος να προσφέρει αυτό που πραγματικά μπορεί, 
να είναι χρήσιμος και αποδοτικός για την υπηρεσία 
του και εν τέλει για τον πολίτη. Αυτή είναι η δική μας 
αγωνία, η δική μας έγνοια και όχι να κάνουμε μικρο-
πολιτικές με το βλέμμα στο παρελθόν.  
Αυτό αποτυπώθηκε και στην απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο 
θέμα. Η αντιπολίτευση, παρότι ήταν εκείνη που σύσ-
σωμη το έθεσε προς συζήτηση, όταν ήρθε η ώρα της 
τελικής απόφασης, κάποιοι δήλωσαν ότι «δεν χρει-
άζεται να ληφθεί απόφαση». Απόφαση όμως ελή-
φθη, στην οποία διατυπώνεται η ισχυρή βούληση 
της διοίκησης του δήμου να συνεχίσει τη λειτουργία 
όλων των δημοτικών καταστημάτων, παρά τις ελλεί-
ψεις που υπάρχουν σε προσωπικό. Παράλληλα με 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του 
δήμου ώστε να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται 
στον τόπο του ή στο σπίτι του.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
2310483400
Διεύθ. Οικονομικών Υπηρεσιών
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Τομέας Αθλητισμού 
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Παιδικός Σταθμός Θέρμης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός 
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
2310472666
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
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
6942217799
Εφημερίδα Άποψη
2310488868

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Γραφείο 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 Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής

2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛEΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λειβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

Γραφείο Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο 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
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και 
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817

Οι τυμπανοκρουσίες για την άφιξη στη 
χώρα μας του εμβολίου που προμη-

θεύτηκε, δεν μπορούν να σκεπάσουν τις 
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για 
τη διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση 
άφησε το λαό μας εκτεθειμένο, χωρίς μέτρα 
προστασίας της ζωής και της υγείας του στα 
νοσοκομεία, στους εργασιακούς χώρους, 
στα σχολεία, στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, απέναντι σε έναν «εχθρό» κάθε άλλο 
παρά αόρατο. 
Ακόμα και τώρα, που οι ρυθμοί των εμ-
βολιασμών δεν θα είναι αυτοί που είχαν 
αρχικά υπολογιστεί, που γεννιούνται και 
πρόσθετες ανάγκες για τη σταθερή παρα-
κολούθηση όσων θα εμβολιάζονται, η 
κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί τα αιτήματα 
των υγειονομικών για ενίσχυση και θωράκι-
ση του δημόσιου συστήματος Υγείας, όταν 
ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλάει 
πλέον ανοιχτά για το ενδεχόμενο ενός τρί-
του κύματος της πανδημίας.
Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για τις 
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης από 
το γεγονός ότι αντί να ενισχύσει, μειώνει την 
κρατική χρηματοδότηση για την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας που έχει στρατη-
γικό ρόλο - κλειδί για την πρόληψη πριν, 
πολύ περισσότερο τώρα, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας; Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα το Κ.Υ Θέρμης που καλύπτει τις ανάγκες 
πολλαπλασίου κόσμου από ότι μπορεί να 
αντέξει, στην περιοχή της Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης.  
- Έχουν παρθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προετοιμασίας για την λειτουργία του Κ.Υ 
ως εμβολιαστικού κέντρου; πχ χώροι, ψυ-
γεία, προσωπικό κτλ.
- Θα γίνουν νέες προσλήψεις, τώρα που 
το Κ.Υ θα είναι εμβολιαστικό κέντρο, ή θα 
βασιστούν στο ήδη υπάρχων προσωπικό 
που είναι εξαντλημένο, με εργαζόμενους 
που  έχουν να πάρουν ρεπό πολύ καιρό και 
κάποιοι άδεια από πέρσι. Τα ωράρια  είναι 
εξαντλητικά και θα γίνουν εξαντλητικότερα 
με την λειτουργία του ως εμβολιαστικού 
κέντρου.
- Την ίδια ώρα έχουν συνταξιοδοτηθεί 4 για-
τροί από πέρυσι και δεν ήρθε κανένας νέος. 
Ούτε καν νοσηλευτές-νοσηλεύτριες. 
-Παραμένει η ίδια η κατάσταση στο ΕΚΑΒ, 
χωρίς να ενισχύεται στην περιοχή.

ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
Όλους τους προηγούμενους μήνες ο λαός 
παρακολούθησε μια ανελέητη κούρσα 
ανάμεσα σε φαρμακοβιομηχανίες και κρά-

τη για το ποιος θα έχει πρώτος το εμβόλιο, 
ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της 
παγκόσμιας αγοράς, με ποιες διακρατικές 
συμφωνίες θα το διαθέσει στον υπόλοιπο 
κόσμο. Η αντιμετώπιση της πανδημίας συν-
δέεται άμεσα με την «ομαλή» λειτουργία 
της καπιταλιστικής οικονομίας, ιδιαίτερα σή-
μερα στη φάση της κρίσης της.
Ο μαζικός εμβολιασμός είναι αναγκαιότη-
τα για την προστασία της υγείας του λαού. 
Ταυτόχρονα πρέπει με ευθύνη της κυβέρ-
νησης να αξιοποιηθούν οι ανεξάντλητες δυ-
νατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν ώστε 
να εξασφαλιστούν το συντομότερο δυνατό 
όλα τα διαθέσιμα, ασφαλή και αποτελε-
σματικά με βάση τα επιστημονικά κριτήρια 
και τις προδιαγραφές φάρμακα και εμβόλια 
για την προστασία της ζωής και της υγείας 
του λαού μας. Και πρέπει να απαντήσει η 
κυβέρνηση στα καίρια ερωτήματα γιατί δεν 
παίρνει τα μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση.
Το γεγονός ότι τα φάρμακα, τα εμβόλια στον 
καπιταλισμό είναι εμπορεύματα, δεν σημαί-
νει ότι δεν διεκδικούμε να αξιοποιούνται κα-
θολικά και δωρεάν για όλους με αυστηρά 
επιστημονικά κριτήρια. Το γεγονός ότι στον 
καπιταλισμό το ποιο φάρμακο, ποιο εμβό-
λιο θα παραχθεί και ποιο όχι, καθορίζεται 
με γνώμονα το κέρδος, δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι δεν είναι ασφαλές και αποτελε-
σματικό, αλλά σίγουρα είναι πανάκριβο για 
το λαό και πολλές φορές απρόσιτο.
Παλεύουμε με όλα τα μέσα για την υγεία 
του λαού.
Είμαστε δίπλα στους αγωνιζόμενους υγειο-
νομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή της 
μάχης. Διεκδικούμε έστω και τώρα να παρ-
θούν συγκεκριμένα μέτρα:
- Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
- Εξοπλισμός στα Νοσοκομεία με αναγκαίο 
αριθμό συσκευών παροχής υψηλής ροής 
οξυγόνου για να αποφεύγεται η διασωλή-
νωση ασθενών που μπορούν να υποστηρι-
χθούν μη επεμβατικά.
- Στελέχωση έστω και τώρα με όλο το ανα-
γκαίο μόνιμο προσωπικό στο Κ.Υ, ώστε να 
καταγραφεί άμεσα όλος ο πληθυσμός, οι 
χρονίως πάσχοντες, ομάδες υψηλού κινδύ-
νου, τα ΑμεΑ.
- Κανένας υγειονομικός να μην αναγκαστεί 
σε υπερωριακή απλήρωτη εργασία.
Καλούμε τη διοίκηση του δήμου Θέρμης 
εδώ και τώρα με κάθε τρόπο να αναδείξει 
τις σοβαρές ελλείψεις στο κέντρο υγείας και 
να απαιτήσει την επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της 
Ν.Δ., Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βου-

λή στις 15/1 ανάγγειλε πιο εντατικούς ελέγ-

χους και αύξηση του προστίμου από τα 300 

στα 500 ευρώ λέγοντας «Το πρόστιμο για 

τους παραβάτες θα αυξηθεί από τα 300 στα 

500 ευρώ ώστε να μπορούμε να αναθερ-

μάνουμε την οικονομία δίχως να βάλουμε 

σε κίνδυνο την υγεία με ένα τρίτο κύμα παν-

δημίας». Ενώ μετά την κατακραυγή δήλωσε 

στη Βουλή  ότι «ως μια ένδειξη καλής θέ-

λησης και εμπιστοσύνης είμαι διατεθειμένος 

να κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ για 

μια βδομάδα», ενώ λίγο αργότερα «Σε μία 

κίνηση, να στείλουμε το μήνυμα ότι θέλου-

με από τους πολίτες τη συμμόρφωση με 

γνώμονα τη λογική, τη συλλογική ευθύνη 

και όχι το φόβο του προστίμου, θα κρατή-

σουμε το πρόστιμο για τις επόμενες δέκα 

μέρες εκεί που είναι σήμερα και θα αξιολο-

γήσουμε μετά τι πρέπει να γίνει». Μεγάλη 

η φιλευσπλαχνία του Μητσοτάκη προς τους 

υπηκόους του. Και αν την επαναφέρει, πάλι 

ο λαός θα φταίει που δεν έχει ατομική ευ-

θύνη, σύμφωνα με το σλόγκαν της κυβέρ-

νησης. 

Η αστυνομική διαχείριση της πανδημίας με 

απαγορεύσεις της κυκλοφορίας πρόστιμα 

και διώξεις, συνδυάζεται με την οικονομική 

τρομοκρατία των εξοντωτικών προστίμων, 

αλλά δεν μπορεί να καλύψει τις εγκλημα-

τικές ευθύνες  για την πολιτική της κυβέρ-

νησης στην υγεία. Η επιβολή εξοντωτικών 

προστίμων από την αστυνομία με την υπε-

ρεξουσία να εξετάζει η ίδια και τις ενστάσεις 

για τις πράξεις επιβολής τους είναι αντιδη-

μοκρατική. Η αναλγησία είναι  αβάσταχτη 

όταν, ακόμα και τώρα πριν την αύξηση, 

το πρόστιμο υπερβαίνει το μισό του κατώ-

τερου καθαρού μισθού. Ενώ, το ύψος του 

ήδη είναι πολλαπλάσιο από όσα ισχύουν 

σε άλλες χώρες της Ε.Ε., που έχουν και ψη-

λότερους μισθούς και χαμηλότερη ανεργία, 

φτάνοντας το ανώτερο στα 150 ευρώ. 

Η κυβέρνηση στρέφεται ευθέως ενάντια 

στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά 

στρώματα με ένα ακόμα τρόπο για το ξε-

ζούμισμά μας. Οι καταγγελίες για αστυνο-

μικούς που στήνονται έξω από εργοστάσια 

την ώρα που σχολούν οι εργάτες για να επι-

βάλλουν πρόστιμα, για την αυθαίρετη και 

εκδικητική επιβολή προστίμων σε νέους σε 

λαϊκές γειτονιές είναι πολλές. Ενδεικτικό της 

έκτασης της αφαίμαξης είναι το ανακοινω-

θέν της ίδιας της αστυνομίας ότι από 7 Νο-

έμβρη μέχρι 15 Ιανουαρίου έχει επιβάλλει 

82.068 πρόστιμα για «άσκοπη» μετακίνηση 

και 28.693 πρόστιμα για «σωστή χρήση μά-

σκας» ή μη τήρηση αποστάσεων, συνολι-

κού ύψους 29,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος να επιβάλλουν ένα καθεστώς τρο-

μοκράτησης ανέργων, νέων, εργαζόμενων 

ώστε να μην τολμούν να ξεμυτίσουν ούτε 

για τα αναγκαία, αλλά πολύ περισσότερο 

για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο 

δρόμο.

Χρειάζεται να τους σταματήσουμε πριν να 

είναι αργά. Εκμεταλλεύονται την πανδημία 

ως πρόσχημα για την περιστολή ελευθε-

ριών και το μεγαλύτερο ξεζούμισμα του 

λαού. 

- Καμιά σκέψη για αύξηση των προστίμων. 

Κατάργηση των προστίμων. 

- Όχι στην αστυνομική διαχείριση της παν-

δημίας. 

- Μέτρα για την υγεία. 

- Όχι στην απαγόρευση της κυκλοφορίας. 

- Να σταματήσουν οι διώξεις για τις κινητο-

ποιήσεις, να αποσυρθούν όλες οι κατηγο-

ρίες για τους συλληφθέντες και να διαγρα-

φούν τα εξοντωτικά πρόστιμα.

- Όλες και όλοι το Σάββατο 6/2 στις 12 το 

μεσημέρι στο Σύνταγμα για το δικαίωμα στις 

κινητοποιήσεις, για να παύσουν οι διώξεις 

και να διαγραφούν και να σταματήσουν τα 

πρόστιμα.  

ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ -

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕ-

ΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙ-

ΗΣΕΙΣ

https://mazistonagona.blogspot.com

και fb: Μαζί στον αγώνα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

30 ΤΕΥΧΟΣ 200 Τα νέα των παρατάξεων ΤΕΥΧΟΣ 200 31του δήμου Θέρμης
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δεν τζογάρουμε την ζωή
και την υγεία μας.
Θωράκιση εδώ και τώρα
του Κ.Υ Θέρμης.

Πρόκληση τα πρόστιμα
και ακόμα μεγαλύτερη
η ανακοίνωση της κυβέρνησης
για αύξησή τους



Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Από το πρωί της Κυριακής 17 Ιανουαρίου ξεκίνησε η προ-

ετοιμασία για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και 

νηπιαγωγείων για την επόμενη μέρα, 18 Ιανουαρίου. Συ-

γκεκριμένα, από νωρίς το πρωί της Κυριακής όλος ο μηχα-

νισμός του δήμου, στελέχη και εργαζόμενοι της αντιδημαρ-

χίας Πολιτικής Προστασίας, της αντιδημαρχίας Παιδείας, τα 

μέλη της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, καθώς και εθελοντές, πήγαν 

σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία προκειμένου 

να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού ώστε 

να είναι έτοιμα και ασφαλή για τη λειτουργία τους. 

Τα περισσότερα προβλήματα υπήρχαν σε σχολεία κυρίως 

των ορεινών οικισμών (Περιστερά, Άγιος Αντώνιος), καθώς 

και σε Πλαγιάρι, Τρίλοφο, Καρδία και Κάτω Σχολάρι όπου 

η χιονόπτωση ήταν μεγαλύτερη. Στα σχολεία αυτών των οι-

κισμών καθαρίστηκαν από τα παγωμένα χιόνια οι αύλειοι 

χώροι καθώς και τα πεζοδρόμια πέριξ των σχολείων. Χρη-

σιμοποιήθηκε αλάτι αποχιονισμού, ενώ όπου χρειάστηκε 

μπήκαν και ειδικά, μικρά αποχιονιστικά μηχανήματα. 

Παράλληλα, με εντολή της αντιδημαρχίας Παιδείας καθώς 

και της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η 

θέρμανση σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία παρέμεινε 

σε λειτουργία, σε κάπως χαμηλότερη θερμοκρασία, καθ’ 

όλο εκείνο το σαββατοκύριακο, προκειμένου να διατηρη-

θούν ζεστές οι σχολικές αίθουσες. 

«Επισκεφθήκαμε ένα προς ένα, όλα τα σχολεία, κάναμε 

όλες τις απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού ώστε τα σχο-

λεία να λειτουργήσουν κανονικά και με ασφάλεια» δήλω-

σε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου. 

Με επιτυχία ανταπεξήλθαν οι υπηρεσίες του δήμου 
Θέρμης το τριήμερο της κακοκαιρίας στο διάστημα 

από 15 έως 17 Ιανουαρίου με τη χιονόπτωση και τον 

παγετό. Με απόφαση του δημάρχου Θόδωρου Παπα-

δόπουλου η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας τέθηκε 

σε επιφυλακή ήδη από το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου. 

Οι πρώτες χιονοπτώσεις στους ορεινούς οικισμούς του 

δήμου ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 

Ιανουαρίου. Από τις πρώτες δε πρωινές ώρες του Σαββά-

του 16 του μήνα ξεκίνησε εκ νέου η χιονόπτωση, ισχυ-

ρότερη αυτή τη φορά, αρχικά στις ορεινές περιοχές του 

δήμου Θέρμης και στη συνέχεια και στα πεδινά. Από την 

πρώτη στιγμή τα συνεργεία του δήμου, της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές, υπό τον συντονι-

σμό του δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου και των 

αρμόδιων αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας Κωνστα-

ντίνου Κουγιουμτζίδη και Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Βασίλη Μουστάκα, βρίσκονταν διαρκώς στους δρόμους 

προκειμένου να τους κρατήσουν ανοιχτούς. Η χιονόπτω-

ση ήταν πυκνότερη στους ορεινούς οικισμούς Λιβαδίου, 

Αγίου Αντωνίου, Μονοπήγαδου και Κάτω Σχολαρίου 

καθώς και στους οικισμούς Τριλόφου, Καρδίας και Πλα-

γιαρίου. 

Στο δημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου Θέρμης επιχειρού-

σαν διαρκώς επτά μηχανήματα (4 JCB, 2 εκχιονιστικά, 

2 τροχήλατες αλατιέρες και ένα τρακτέρ), τα οποία κα-

θάριζαν το οδικό δίκτυο και έριχναν αλάτι. Επίσης χύμα 

αλάτι μπορούσαν οι κάτοικοι να προμηθεύονται, εφό-

σον υπήρχε ανάγκη, από τον Τρίλοφο, μπροστά από το 

κτίριο της Κοινότητας, από το εργοτάξιο Θέρμης και το 

εργοτάξιο των Βασιλικών. Παράλληλα υπήρχε συσκευα-

σμένο αλάτι σε όλες τις Κοινότητες από όπου μπορούσαν 

να το προμηθεύονται οι πολίτες κατόπιν συνεννόησης με 

τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Επίσης το Επιχειρησιακό Κέντρο για κάθε έκτακτη ανά-

γκη παρέμενε στη διάθεση των πολιτών με την τηλε-

φωνική γραμμή 2310467110, ενώ οι πολίτες είχαν στη 

διάθεσή τους δύο επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές, το 

2310466339 και το πενταψήφιο νούμερο 15114 όπου 

μπορούσαν να επικοινωνούν από τις 8 το πρωί έως τις 

9 το βράδυ.

Αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας των εργαζομένων 

αλλά και των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ήταν να 

παραμείνει ανοιχτό το βασικό δημοτικό οδικό δίκτυο κα-

θώς και οι βασικοί δρόμοι σε κάθε Κοινότητα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Μόνο μελανό σημείο υπήρξε για άλλη μια φορά οι δια-

κοπές ηλεκτροδότησης οι οποίες σημειώθηκαν την ημέρα 

της χιονόπτωσης κυρίως σε Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Καρδία και 

Νέο Ρύσιο. Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ΔΕΔΔΗΕ τα 

προβλήματα οφείλονταν σε βλάβες οι οποίες σημειώθη-

καν λόγω της κακοκαιρίας και έπληξαν και οικισμούς του 

δήμου Θερμαϊκού. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «δυστυχώς, για άλλη 

μια φορά, υπήρξε πρόβλημα με τις διακοπές ηλεκτροδό-

τησης σε ορισμένους οικισμούς όπου παρατηρείται συχνά 

αυτό το φαινόμενο. Πέρα από τις ενέργειες τις οποίες έχω 

κάνει έως τώρα, έχω ζητήσει από την ηγεσία του ΔΕΔ-

ΔΗΕ να προχωρήσει άμεσα στο έργο της κατασκευής μιας 

επιπλέον γραμμής η οποία, όπως παραδέχονται και οι 

ίδιοι, είναι αναγκαία ώστε να πάψει αυτό το απαράδεκτο 

φαινόμενο». Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη 

και ευχαρίστησε «όλους τους εργαζόμενους του δήμου, 

τους εθελοντές, τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των 

Κοινοτήτων, τους τοπικούς συμβούλους και όλους όσοι 

εργάστηκαν με αυταπάρνηση ώστε να διατηρήσουμε το 

οδικό δίκτυο του δήμου μας ανοιχτό και ασφαλές».

Πέρασε με επιτυχία το τεστ του χιονιά
και του παγετού ο δήμος Θέρμης

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τελευταία σελίδαΤΕΥΧΟΣ 20032

Τρεις ημέρες τα συνεργεία του δήμου εργάζονταν διαρκώς
για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, κυρίως στους 
ορεινούς οικισμούς. 

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου καθαρίστηκαν όλες οι αυλές των 
σχολείων και την επομένη λειτούργησαν κανονικά.


