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Στον ορισμό Οργανωτικής Επιτροπής η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη του εορτασμού 
της επετείου των διακοσίων χρόνων από την ελληνική επανάσταση στο δήμο Θέρμης, 

προχώρησε η διοίκηση του δήμου. Επίκεντρο των εορτασμών είναι φυσικά η περιοχή 

των Βασιλικών η οποία πρωταγωνίστησε στον απελευθερωτικό αγώνα, με κορυφαίο 

γεγονός τη μάχη των Βασιλικών και τη θυσία των παλικαριών του καπετάν Χάψα, τον 

Ιούνιο του 1821. Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, υπό τον 

δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν 

όσοι πρόκειται να στελεχώσουν την Οργανωτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την πρόταση 

του δημάρχου η Επιτροπή αποτελείται από 19 μέλη, με πρόεδρο την Αθηνά Παπαδάκη, 

πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 

Δήμου Θέρμης και αντιπρόεδρο τον Στέλιο Αποστόλου, αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας.

Οργανωτική Επιτροπή ανέλαβε τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση

Έντονη και συνεχής είναι η δράση του Γραφείου 
Απασχόλησης δήμου Θέρμης, παρά τις δυσκο-

λίες  εξ αιτίας της πανδημίας και των αλλεπάλλη-
λων lock down. Απόδειξη ότι μέσα στο 2020, μέσω 
του Γραφείου Απασχόλησης βρήκαν δουλειά 150 
άνεργοι, κάτοικοι του δήμου Θέρμης. Ιδιαίτερα 
τώρα, που πολλοί άνθρωποι είναι σε καθεστώς 
αναστολής εργασίας ή έχουν χάσει τις δουλειές τους 
και η προσωπική επαφή έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, 
τα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης καταβάλ-
λουν καθημερινά, ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια 
για να εξυπηρετήσουν ανέργους οι οποίοι θέλουν 
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, εργαζόμενους 
που επιθυμούν μια πρόσθετη εξειδίκευση, νέους 
που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και εργο-
δότες οι οποίοι θέλουν να προσλάβουν προσωπι-

κό ή ζητούν πληροφόρηση για διάφορα επιδοτού-
μενα προγράμματα. Σε αυτό βοηθά η καθημερινή 
παρουσία του Γραφείου Απασχόλησης του δήμου 
στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook, το twitter 
και το LinkedIn, με αναρτήσεις όπου κάποιος μπο-
ρεί να δει αγγελίες προσφοράς εργασίας από την 
ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
προκηρύξεις του δημοσίου, αλλά και προγράμμα-
τα απασχόλησης οργανισμών όπως ο ΟΑΕΔ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής έρευνας 
για το 2020, στο Γραφείο Απασχόλησης του δήμου 
Θέρμης απευθύνθηκαν 248 νέοι ωφελούμενοι, 
130 επιχειρήσεις, προσφέρθηκαν 180 θέσεις ερ-
γασίας, ενώ 150 άτομα βρήκαν δουλειά μέσω του 
Γραφείου. Σήμερα εξυπηρετούνται περίπου πεντα-
κόσιοι κάτοικοι ή δημότες του δήμου Θέρμης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Οχήματα και εξοπλισμό 
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Ξεκίνησε η κατασκευή 
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Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Site: www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά

Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα, 

Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr, 

axmetaloulis@gmail.com

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:

Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βοϊτσίδης Μόσχος, 

Παντελάτος Κώστας, Γιανακούλας Απόστολος, Φάσσας Χρήστος, 

Άννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης και Μεταλούλης Αχιλλέας.

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης

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 τύποςΤΕΥΧΟΣ 201
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΗΛ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΥΓΗ»

Κλείνουν σταδιακά οι φάκελοι των υποθέσεων των 
παράνομων κτηματογραφήσεων στους δήμους 

Θέρμης, Βόλβης και Κασσάνδρας με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να αποδέχεται την ελληνική τεκμηρίωση περί 

συμμόρφωσης στο ενωσιακό δίκαιο περί ανώτατου ορί-

ου επεκτάσεων των συμβάσεων. Πρόκειται για μια υπό-

θεση, που κρατά από το 2011 και επέσυρε τον κίνδυ-

νο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει στην Ελληνική 

Δημοκρατία πρόστιμο 100 εκατ. ευρώ! Τον δρόμο για 

να σταματήσει η παρανομία του αναδόχου των κτηματο-

γραφήσεων, που παρανόμως είχε αυξήσει το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης άνοιξε ο 

Δήμος Θέρμης μετά από έναν πολυετή δικαστικό αγώνα, 

που κατέληξε σε σειρά τελεσίδικων δικαστικών αποφά-

σεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες και 

συνετέλεσαν καθοριστικά στην απαλλαγή της χώρας μας 

από την επιβολή του δυσθεώρητου προστίμου!

Ειδικά για τον δήμο Θέρμης ενώ η αρχική σύμβαση με 

τον ανάδοχο, την ΓΑΙΑ Α.Ε. συμφερόντων Μαμουνή, 

για την μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και 

πράξης εφαρμογής σε επτά οικισμούς που υπεγράφη 

την 30η Δεκεμβρίου του 2003 αφορούσε έκταση 2.470 

στρεμμάτων, με τις παράνομες επεκτάσεις το 2008 έφτα-

σε στα 8.498 στρέμματα. Πρόκειται δηλαδή για υπέρβα-

ση του φυσικού αντικειμένου κατά 244%! 

Να σημειωθεί ότι από το νόμο του 1977 προβλέπεται 

- κάτι που δεν έχει αλλάξει ακόμη και σήμερα - πως 

η συμπληρωματική σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 50% του αρχικού φυσικού αντικειμένου. Ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ενώ το αρχικό πο-

σόν είχε προσδιοριστεί στα 2,03 εκατ. ευρώ, με τις πα-

ράνομες επεκτάσεις το 2008 έφτασε τα 4,37 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για αύξηση 116,75%!

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005
Οι παράνομες επεκτάσεις ήταν το αντικείμενο που απα-

σχόλησαν στις Αρχές σε Ελλάδα και Ε.Ε. καθώς ήδη από 

το 2005, οπότε και παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από 

την πλευρά του αναδόχου στην παράδοση του έργου 

της κτηματογράφησης και ο τότε δήμαρχος Βασιλικών, 

Απόστολος Τσολάκης (σ.σ. ο δήμος Βασιλικών το 2010 

συνενώθηκε με την Θέρμη) εντόπισε ότι η Διεύθυνση 

Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσα-

λονίκης, επί ημερών Παναγιώτη Ψωμιάδη, επιχείρησε 

μαζί με τη ΓΑΙΑ Α.Ε. να αυξήσει αυθαίρετα τις περιοχές 

κτηματογράφησης στα 6.223 στρ., όπως και το κόστος 

της μελέτης στα 3,92 εκατ. ευρώ, έχοντας στο μεταξύ 

εγκρίνει τον καθορισμό συμβατικής αμοιβής της αναδό-

χου, χωρίς ο Δήμος Βασιλικών να έχει λάβει γνώση!

Αλλάζοντας η δημοτική αρχή το 2006 στον δήμο Βασι-

λικών, ο ανάδοχος συνέχισε ανενόχλητος σε συνεργασία 

με τον επόμενο δήμαρχο, Χρήστο Βαγγέλη να αυξάνει 

παρανόμως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

αρχικής σύμβασης. Έτσι, το 2007, το φυσικό αντικείμενο 

αυξήθηκε παρανόμως στα 6.582 στρέμματα και το οι-

κονομικό αντικείμενο στα 4,37 εκατ. ευρώ. Το 2008, το 

φυσικό αντικείμενο αυξήθηκε στα 8.498 στρέμματα και 

το οικονομικό αντικείμενο στα 4,3 εκατ. ευρώ. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ
Το 2010, η υπόθεση εξετάστηκε από το Δικαστήριο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τις παράνομες επε-

κτάσεις των αρχικών συμβάσεων πέραν του επιτρεπό-

μενου ορίου του 50%. Το 2011 εκδόθηκε η απόφαση 

του Δικαστηρίου και από τότε ξεκινά ο αγώνας του νέου 

δημάρχου του συνενωμένου δήμου Θέρμης, Θεόδωρου 

Παπαδόπουλου. Ο ίδιος ανέλαβε έναν πολυετή δικαστι-

κό και γραφειοκρατικό αγώνα, προκειμένου να επανα-

φέρει την σύμβαση στην αρχική κατάσταση δηλαδή στην 

κτηματογράφηση των 2.470 στρεμμάτων έναντι των 2,03 

εκατ. ευρώ. 

Το 2016 σειρά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του 

Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσαν τον Δήμο Θέρ-

μης ως προς τις ενέργειές του να επαναφέρει το συμβατι-

κό αντικείμενο στην αρχική του κατάσταση. Ακολούθως 

τον Φεβρουάριο 2017, η αρμόδια Διεύθυνση Πολε-

οδομίας του Δήμου Θέρμης εξέδωσε απόφαση με την 

οποία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, δηλαδή την ΓΑΙΑ 

Α.Ε..  Να σημειωθεί ότι με βάση έγγραφο της Μόνιμης 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας της 20ης Σεπτεμβρίου 2019 

προς το νομικό τμήμα Ε.Ε. έχει επιβεβαιωθεί με επιστο-

λή του ελληνικού υπουργείου Εσωτερικών ότι «ο δήμος 

Θέρμης έχει πλήρως συμμορφωθεί με το διατακτικό της 

απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Και φτάνουμε στο σήμερα, αφού προηγουμένως με σει-

ρά εγγράφων τόσο ο Δήμος Θέρμης όσο και το υπουρ-

γείο Εσωτερικών τεκμηρίωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή την συμμόρφωση του δήμου. Έγγραφο της Κομισιόν 

που έχει στην διάθεση της η «Αυγή» δίνει τέλος στο 

πολυετές γραφειοκρατικό θρίλερ της συμμόρφωσης. «Ο 

δήμος Θέρμης, δεδομένης της ως άνω επιστολή του κ. 

Pesonen, στην οποία ουδεμία αναφορά γίνεται σε υπο-

λειπόμενες ενέργειες ή ερωτήματα σε σχέση με τη συμ-

μόρφωση του Δήμου Θέρμης με την απόφαση ΔΕΕ C – 

601/2010, έχει προβεί σε αποφάσεις και ενέργειες, προς 

αποκατάσταση της διαφοράς, ήτοι προ επιστροφή στην 

προτέρα – πριν την παράνομη ανάθεση - κατάσταση», 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο της Κομισιόν. 

Οπότε, τώρα απομένει στους δήμους Βόλβης και Κασ-

σάνδρας να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες συμμόρφω-

σης με έκδοση ανακλητικών αποφάσεων, στον δρόμο 

που έχει χαράξει ο δήμος Θέρμης για την πλήρη συμ-

μόρφωση, προκειμένου η χώρα μας να απαλλαγεί πλή-

ρως από το πρόστιμο των 100 εκατ. ευρώ!

Η Κομισιόν δικαίωσε το δήμο Θέρμης
για το σκάνδαλο των κτηματογραφήσεων

3ΤΕΥΧΟΣ 201 Ρεπορτάζ

ThermisDromena_201.indd   3ThermisDromena_201.indd   3 12/3/21   5:47 PM12/3/21   5:47 PM



4 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 201

ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Πως θα εξυπηρετηθείτε καλύτερα
από το δήμο Θέρμης
Από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 που η πε-

ριφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά συνέ-

πεια και η περιοχή του δήμου Θέρμης, πέρασαν στο 

κόκκινο υγειονομικό επίπεδο για τον περιορισμό της 

πανδημίας COVID-19, υπήρξαν περαιτέρω περιορισμοί, 

πέραν όλων των άλλων, και στη λειτουργία των υπη-

ρεσιών του δήμου Θέρμης. Με βάση τις εγκυκλίους 

των αρμόδιων υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση των πολιτών 

με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε όλες τις υπηρεσίες του 

δήμου Θέρμης πραγματοποιείται μόνον σε επείγουσες 

περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Σε αυ-

τές τις περιπτώσεις η είσοδος του κοινού στα δημοτικά 

καταστήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και κα-

ταγραφή τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δημότες να αξιοποι-

ήσουν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Συ-

γκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω 

της ψηφιακής πύλης https://reg.services.gov.gr/ χρησι-

μοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 

στο TaxisNet να εκδώσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά και 

ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία φέρουν μοναδικό ανα-

γνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφρα-

γίδα (νομικά ισοδύναμη με την έντυπη) και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δη-

μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπ αριθμ. 

14720/2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020): 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

• Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και 

για τα ανήλικα παιδιά) 

• Πιστοποιητικό ιθαγένειας 

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπα-

σμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανή-

λικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα απο-

σπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή 

μεταβληθεί από το 2013 και μετά) 

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πρά-

ξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και 

μετά) 

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβί-

ωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα 

ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί 

από το 2013 και μετά) 

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέ-

σιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών 

πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 

και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να 

εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας 

του θανόντα). 

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού 

μέσω της ψηφιακής πύλης, παρακαλούνται οι δημότες, 

πριν από την προσέλευσή τους στο δημοτικό κατάστη-

μα, να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστα-

σης και Ληξιαρχείου του δήμου, είτε τηλεφωνικά είτε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, παρακα-

λούνται για την υποβολή αιτημάτων να προτιμούν την 

ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδευόμενα από τα 

σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf, στη διεύθυνση 

info@thermi.gov.gr. 

Οι δημότες, για την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους 

μπορούν να βρουν τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://thermi.gov.gr/

info/?page_id=3475.

Σε νέα γραφεία
η ΔΕΥΑΚ Θέρμης

Ηλεκτρονική πλέον η διακίνηση
εγγράφων στο δήμο 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-Πολυγύρου), ακολούθως 

στο ύψος του καταστήματος δομικών 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.

Με μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπέγραψε ο δή-
μαρχος Θέρμης με το υπουργείο Εσωτερικών και το 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η διακίνηση της αλλη-

λογραφίας και όλων των εγγράφων του δήμου Θέρμης, 

εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, θα γίνεται με ηλε-

κτρονικό τρόπο, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δια-

κίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ». Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» 

έχει διατεθεί δωρεάν από την Πολεμική Αεροπορία και φι-

λοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε 

κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς οι οποίοι είναι ενταγμέ-

νοι σ’ αυτό, όπως ο δήμος Θέρμης, έχει ήδη ενεργοποιηθεί 

και λειτουργεί «Τερματικός Σταθμός» του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ», 

μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 

έγγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ΙΡΙΔΑ προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάργησης της έντυπης διακίνησης 

εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από 

την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, 

ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών 

και διεκπεραίωσης. Για τον δήμο Θέρμης η ΙΡΙΔΑ  πρόκειται 

να αποτελέσει ένα σύστημα συνολικής βελτίωσης της λει-

τουργίας των υπηρεσιών του, αποτελεσματικό, ασφαλές και 

διαφανές από το οποίο προβλέπεται ότι θα προκύψουν ση-

μαντικά οφέλη και εξοικονόμηση πόρων.

Ο δήμος Θέρμης  αξιοποιώντας τη λειτουργία του συστή-

ματος «ΙΡΙΔΑ», το οποίο του παρέχεται δωρεάν μέσω του 

μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος με τον υφυπουργό Εσωτερικών 

Θόδωρο Λιβάνιο και τον Υποπτέραρχο ΓΕΑ Νικόλαο Ρέτσα, 

αποβλέπει, πέρα από το οικονομικό όφελος, στην παροχή 

όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων που είναι προς όφε-

λος όλων των δημοτών και των υπαλλήλων του δήμου, 

καθώς αυξάνει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 

και τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε δήλω-

σή του ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι «ο 

δήμος Θέρμης εντάσσεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και απαιτήσεις των δημοτών 

του για αποτελεσματικές, ευέλικτες και ποιοτικές υπηρεσίες 

αξιοποιώντας συστηματικά και μεθοδικά όλα τα σύγχρονα 

εργαλεία που παρέχονται στην αυτοδιοίκηση σήμερα». 
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Συνάντηση του δημάρχου Θέρμης
με εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ
Συνάντηση με τους εκπροσώπους του 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Δι-

ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.) είχε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, 

στο γραφείο του, ο δήμαρχος Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο διευθυντής 

του περιφερειακού τμήματος του ΔΕΔ-

ΔΗΕ Α.Ε. Νικόλαος Παυλίδης και ο βο-

ηθός διευθυντής Αθανάσιος Μωραΐτης 

συζήτησαν με τον δήμαρχο Θέρμης για 

τα συνεχή προβλήματα ηλεκτροδότησης 

τα οποία παρουσιάζονται στην περιοχή 

της δημοτικής ενότητας Μίκρας και συ-

γκεκριμένα στους οικισμούς Τριλόφου, 

Πλαγιαρίου, Καρδίας και Κάτω Σχολα-

ρίου.  

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό ο 

δήμαρχος Θέρμης είχε αποστείλει δύο 

σχετικές επιστολές προς τον ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στις οποίες παρουσίαζε τα σοβα-

ρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

συγκεκριμένες κοινότητες, ζητώντας πα-

ράλληλα να γίνουν όλες οι απαιτούμε-

νες ενέργειες προκειμένου να λυθεί το 

ζήτημα. Είχε ακολουθήσει σχετική απα-

ντητική επιστολή του κ. Παυλίδη προς 

τον δήμαρχο Θέρμης και ορίστηκε συνά-

ντηση προκειμένου να δρομολογηθούν 

οι αναγκαίες λύσεις. 

Στη συνάντηση η οποία έγινε στο γρα-

φείο του δημάρχου οι κ. Παυλίδης και 

Μωραΐτης ενημέρωσαν τον κ. Παπαδό-

πουλο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει προβεί 

ήδη σε κάποιες πρώτες εργασίες συντή-

ρησης του δικτύου στην εν λόγω περι-

οχή, καθώς και σε ενίσχυση του εξο-

πλισμού ώστε να υπάρξει εναλλακτική 

τροφοδότηση σε περίπτωση βλάβης. 

Παράλληλα σχεδιάζει παρεμβάσεις ενί-

σχυσης του δικτύου για την ασφαλέστε-

ρη λειτουργία του, προκειμένου να μην 

παρουσιάζεται το φαινόμενο με τις συνε-

χείς βλάβες κάθε φορά που σημειώνεται 

επιδείνωση του καιρού. 

Ο δήμαρχος Θέρμης ευχαρίστησε τους 

εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την 

ανταπόκρισή τους στο αίτημα του δή-

μου. Ζήτησε, πέρα από αυτές τις πρώτες 

παρεμβάσεις να υπάρξουν και άλλες 

ουσιαστικότερες οι οποίες θα λύσουν 

οριστικά το πρόβλημα και δήλωσε ότι 

ο δήμος θα παράσχει κάθε δυνατή βοή-

θεια ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες 

λύσεις.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος
με τον Ν. Παυλίδη (δεξιά) και τον Αθ. Μωραΐτη.

Προχωρά η μελέτη για το νέο 
πολιτιστικό κέντρο Ταγαράδων

Παρουσίαση των πρώτων μελετών οι 
οποίες εκπονούνται αυτήν την πε-

ρίοδο και αφορούν την κατασκευή του 

νέου πολιτιστικού κέντρου Ταγαράδων, 

έγινε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, από τον 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωπο 

της ομάδας των μελετητών, προς τα μέλη 

του τοπικού συμβουλίου, παρουσία του 

δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου. 

Ο μελετητής παρουσίασε τα προσχέδια 

στα οποία προβλέπεται ανάπτυξη των 

κτιριακών εγκαταστάσεων σε δύο κύρια 

επίπεδα, με αίθουσα πολλαπλών χρήσε-

ων, αίθουσα χορού, αίθουσες μουσικής, 

εικαστικών κ.ο.κ. 

Ο δήμαρχος, η πρόεδρος της Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού δήμου Θέρμης Αθηνά 

Παπαδάκη, ο πρόεδρος του τοπικού συμ-

βουλίου Δημήτρης Καλαθάς και τα μέλη 

του, προέβησαν σε μια σειρά παρατηρή-

σεων με σκοπό τη βελτίωση της λειτουρ-

γικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων 

οι οποίες θα ενσωματωθούν στο επόμενο 

στάδιο της εκπόνησης των οριστικών με-

λετών. Στην παρουσίαση παρέστη και ο 

αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύ-

ρος Γαντάς.

Η κατασκευή του νέου πολιτιστικού κέ-

ντρου πρόκειται να γίνει σε δημοτικό οι-

κόπεδο, πλησίον του γηπέδου και στόχο 

έχει να στεγάσει εκεί όλες τις δράσεις της 

ΔΕΠΠΑΘ (τμήματα ωδείου, εικαστικών, 

χορού, παιδικής χορωδίας και χορωδίας 

ενηλίκων), καθώς και του Μορφωτικού 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Πολύτιμη ήταν η συμβολή της Ομάδας Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης στη αντιμετώπιση 

όλων των δύσκολων καταστάσεων τις οποίες κλήθηκε να 

διαχειριστεί ο δήμος το 2020. Τα μέλη της Ομάδας Εθε-

λοντών, κάθε φορά που παρέστη ανάγκη, βρέθηκαν στην 

πρώτη γραμμή, προσφέροντας σημαντική βοήθεια και 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση 

έκτακτων γεγονότων, καθώς και στην υλοποίηση κοινω-

νικών δράσεων του δήμου. 

Το 2020 σημαδεύτηκε από την πανδημία του νέου κο-

ρωνοϊού SARS-CoV-2. Αυτό υποχρέωσε και την Ομάδα 

Εθελοντών να τροποποιήσει τον προγραμματισμό και τις 

δράσεις της θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την προ-

στασία της δημόσιας υγείας καθώς και την αδιάκοπη στή-

ριξη προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας αποδείχθηκαν πολύ-

τιμοι συνεργάτες στο πλευρό του δήμου, βοηθώντας τα 

μέγιστα στην υλοποίηση των δράσεων για τον περιορισμό 

της διασποράς της covid-19 καθώς και για την αντιμετώ-

πιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό τα 

μέλη της Ομάδας βοήθησαν στη διανομή αγαθών πρώ-

της ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες, στην εξασφάλιση της 

ομαλής διενέργειας rapid test από τον ΕΟΔΥ στον Άγιο 

Τρύφωνα, στην Θέρμη, στην ενημέρωση των πολιτών 

μέσω διανομής φυλλαδίων σε super-market και λαϊκές 

αγορές σχετικά με την προστασία από την covid-19, στη 

συνδρομή προς τις αστυνομικές αρχές για την απαγό-

ρευση κυκλοφορίας στο δάσος του Χορτιάτη, στην θέση 

«Φράγμα» Θέρμης κ.ά. Παράλληλα, ως αναγνώριση στο 

έργο το οποίο επιτελούν οι υγειονομικοί αυτήν την περίο-

δο η Ομάδα Εθελοντών ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα 

που της απηύθυνε το Κέντρο Υγείας Θέρμης για τον κα-

θαρισμό του αύλειου χώρου από ξερά χόρτα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις, σε όλη τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου η Ομάδα Εθελοντών πραγμα-

τοποιούσε περιπολίες στις δασικές εκτάσεις του δήμου 

Θέρμης, ενώ έθετε τους εθελοντές σε επιφυλακή κατά 

τις ημέρες αυξημένου κινδύνου. Παρ’ όλη την επιτήρη-

ση δεν αποφεύχθηκε η εκδήλωση ορισμένων πυρκαγιών 

υπαίθρου. Συγκεκριμένα η Ομάδα συνέδραμε την πυρο-

σβεστική υπηρεσία στην κατάσβεση δύο πυρκαγιών στο 

Λιβάδι, μία εκ των οποίων ξέσπασε έπειτα από ατύχημα 

που συνέβη στο πλαίσιο του ράλι ΔΕΘ. Αποφασιστι-

κή ήταν επίσης η συνδρομή της στην κατάσβεση εννέα 

πυρκαγιών στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού. Επίσης η 

Ομάδα προχώρησε και σε κατάσβεση μίας πυρκαγιάς στο 

Τριάδι.

Πέραν αυτών η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστα-

σίας συνέδραμε στον αποχιονισμό, σε αποκλεισμούς 

οδών κατά το σοβαρό περιστατικό της διαρροής υγραε-

ρίου το οποίο σημειώθηκε σε βενζινάδικο στην περιοχή 

«Μηδέν» στις 17 Μαΐου 2020, σε αποκλεισμούς ρεμά-

των και παροχή βοήθειας σε οδηγούς κατά τη διάρκεια 

της ισχυρής νεροποντής της 21ης Μαΐου, σε αναζήτηση 

αγνοούμενου ηλικιωμένου από την Νέα Ραιδεστό, στις 

προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών σε δύο τροχαία 

δυστυχήματα στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού κ.λπ. 

Παράλληλα, και παρά τους περιορισμούς λόγω της 

πανδημίας, συνεχίστηκε, έστω και με τροποποιήσεις, το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών της Ομάδας, μέσω 

ειδικών εφαρμογών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συ-

νολικά πραγματοποιήθηκαν σαράντα ώρες εκπαίδευσης 

εκ των οποίων οι επτά έγιναν εξ αποστάσεως. Τον Μάιο 

όταν έληξε το πρώτο lockdown δόθηκε έμφαση στον το-

μέα της δασοπυρόσβεσης, αφού το ετήσιο σεμινάριο της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν πραγματοποιήθηκε. Ανα-

φορικά με τη συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

διδάσκονται θεωρητικά αντικείμενα ώστε όταν αρθούν τα 

μέτρα να ακολουθήσει η πρακτική εξάσκηση.

Επίσης, στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών 

λόγω της πανδημίας και για όσο διάστημα ήταν δυνατόν, 

πραγματοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης του γενικού 

πληθυσμού, συνολικής διάρκειας 26 ωρών. Οι δράσεις 

αφορούσαν την παροχή πρώτων βοηθειών και την αντι-

μετώπιση σεισμικού κινδύνου και έλαβαν χώρα σε σχο-

λεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και στρατιωτικές μονάδες.

Πολύτιμη η προσφορά της Ομάδας Εθελοντών
της Πολιτικής Προστασίας Θέρμης

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμιτζίδης με μέλη της Ομάδας Εθελοντών.

Μέλος της Ομάδας Εθελοντών κόβει τα χόρτα στον αύλειο χώρο 
του Κέντρου Υγείας Θέρμης.

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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ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.

Τρία ειδικά οχήματα περιπολίας μαζί και 
εξοπλισμό για την υποστήριξη του δι-

κτύου εθελοντικών ομάδων πολιτικής προ-

στασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών, 

παρέδωσε την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 

η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενό-

τητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, 

στο δήμο Θέρμης. Η παράδοση των ειδι-

κών οχημάτων και του εξοπλισμού πραγ-

ματοποιήθηκε  στην πλατεία Παραμάνα της 

Θέρμης, παρουσία του δημάρχου Θέρμης 

Θεόδωρου Παπαδόπουλου, του αρμόδιου 

αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κων-

σταντίνου Κουγιουμτζίδη και μελών της 

εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας 

του δήμου Θέρμης. 

Ειδικότερα, από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας παραδόθηκαν τρία εξειδικευ-

μένα οχήματα περιπολίας 4x4 με υπερκα-

τασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος, 

εργαλειοθήκες αλουμινίου, αυτόματους 

εξωτερικούς απινιδωτές, φορητό router/

modem και VHF ασυρμάτους. 

Είχε προηγηθεί η παράδοση ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (10 smart-phones, 3 tablets, 

ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής 

στόλου για 8 οχήματα και υποδομή δο-

ρυφορικού διαδικτύου) για την εφαρμογή 

των σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιάς και 

πλημμύρας. 

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση 

επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύ-

νου από πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύ-

ρας, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται 

η ανάπτυξη και λειτουργία πολυεπίπεδου 

συστήματος ημερήσιας διάταξης/αναδιάτα-

ξης δυνάμεων εθελοντών πολιτικής προ-

στασίας, βάσει ημερήσιου κινδύνου πυρ-

καγιάς και πλημμύρας στην περιοχή του 

δήμου Θέρμης. 

Αμέσως μετά πρόκειται να δημιουργηθεί 

μητρώο εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και 

σχετικών διαδικασιών με τελικό στόχο την 

εφαρμογή και τον συντονισμό των επιχει-

ρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνου 

από πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες 

με την υποστήριξη εργαλείων νέας τεχνο-

λογίας.

Όλα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα 

«Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας 

του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πο-

λιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών κα-

ταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς 

του» το οποίο υλοποιεί η ΠΚΜ, σε συνερ-

γασία με δήμους, ένας εκ των οποίων είναι 

ο δήμος Θέρμης. 

Κατά την παράδοση των οχημάτων η κ. Πα-

τουλίδου εξήρε το έργο των εθελοντικών 

ομάδων πολιτικής προστασίας και δήλωσε 

πως «ως εθελόντρια η ίδια στον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό, γνωρίζει πολύ καλά πως 

ο καλός εθελοντής είναι ο εκπαιδευμένος 

και εξοπλισμένος εθελοντής. Η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας φροντίζει και για τα 

δύο».

Ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπουλος 

ευχαρίστησε την κ. Πατουλίδου και τον 

περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα για 

τη συνδρομή τους στο έργο της ομάδας 

εθελοντών πολιτικής προστασίας του δή-

μου Θέρμης. «Το αποτέλεσμα αυτής της 

δουλειάς που προηγήθηκε είναι αυτό που 

βλέπετε σήμερα. Παραδόθηκαν στο δήμο 

Θέρμης τρία αυτοκίνητα πλήρως εξοπλι-

σμένα τα οποία στη συνέχεια θα δοθούν 

στους εθελοντές μας που παράγουν μεγά-

λο και δύσκολο έργο και μάλιστα χωρίς 

να πληρώνονται. Ως δήμος έχουμε κάνει 

σειρά ενεργειών ώστε να τους εξοπλίσου-

με σωστά, με στολές, εργαλεία, σχέδια και 

πολλά άλλα για να μπορούν να αντιμετω-

πίσουν κάθε έκτακτο περιστατικό».

Σημειώνεται τέλος ότι η ενίσχυση του δι-

κτύου εθελοντών, που χρηματοδοτείται 

από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει:

- Υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπι-

κού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας 

για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης 

και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχε-

δίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές 

πολιτικής προστασίας των δήμων της περι-

οχής.

- Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της 

επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντι-

κών ομάδων. 

- Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της 

ψηφιακής ικανότητας των εθελοντικών 

ομάδων. Ο εξοπλισμός αφορά στην προ-

μήθεια μέσων και εργαλείων (κινητών συ-

σκευών και ταμπλετών) για την εφαρμογή 

και επιχειρησιακή λειτουργία του πολύ-

επίπεδου συστήματος ημερήσιας διάταξης 

/ αναδιάταξης δυνάμεων εθελοντών πολι-

τικής προστασίας, που θα αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο της πράξης. 

- Δημιουργία ειδικού μητρώου εξειδικευ-

μένων εκπαιδευτών και εφαρμογή των 

επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύ-

νων..

- Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας.

“Οι εθελοντές παρέχουν πολύτιμες υπηρε-

σίες και σας διαβεβαιώνω ότι κάθε τι που 

τους παρέχεται και διευκολύνει το έργο 

τους, πιάνει τόπο και με το παραπάνω”, 

δήλωσε ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος 

Κουγιουμιτζίδης.

Τρία οχήματα και εξοπλισμό

Η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου με τον δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο
κατά την παράδοση των τριών οχημάτων. 
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Καθαρισμός ρεμάτων από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων 
στην περιοχή του δήμου Θέρμης, προέβη για αρ-

κετούς μήνες μέσα στο 2020 η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, έπειτα από σχετικά αιτήματα του δήμου. 

Πρόκειται για εργασίες η αναγκαιότητα των οποίων ανα-

δείχθηκε μετά τις πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν 

από την πολύ ισχυρή νεροποντή της 21ης Μαΐου 2020. 

Οι παρεμβάσεις διευκολύνουν πλέον τη ροή των νερών 

και παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια των οικισμών, 

καθώς τα ρέματα είχαν ουσιαστικά αποφραχθεί από την 

πυκνή βλάστηση των θάμνων και τα φερτά υλικά των 

όμβριων υδάτων, εξ αιτίας των οποίων προκλήθηκαν 

και τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου Μαΐου. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία έχει και 

τη σχετική αρμοδιότητα, έχει εκτελέσει εργασίες καθαρι-

σμού στο διάστημα από 28 Μαΐου.2020 έως 4 Δεκεμ-

βρίου 2020 προχώρησε στον καθαρισμό των ρεμάτων 

από τους θάμνους και τα φερτά υλικά, στα παρακάτω 

σημεία:

- Στην Αγία Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν καθαρι-

σμοί τριών ρεμάτων με παράλληλη διαμόρφωση της 

κοίτης των ρεμάτων και την ενίσχυση των αναχωμάτων 

τους.

- Στο Πλαγιάρι, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί τριών 

ρεμάτων με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης των ρε-

μάτων και την ενίσχυση των αναχωμάτων τους. 

- Στα Βασιλικά, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί συνο-

λικά τριών ρεμάτων με παράλληλη διαμόρφωση της 

κοίτης των ρεμάτων και την ενίσχυση των αναχωμάτων 

τους. 

- Στο Τριάδι, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί τριών ρε-

μάτων με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης των ρεμά-

των και την τμηματική ενίσχυση των αναχωμάτων τους. 

- Στο Λιβάδι, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί δύο ρε-

μάτων με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης των ρε-

μάτων.

- Στη Θέρμη, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ενός ρέ-

ματος με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης του.

- Στον Τρίλοφο, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε 

τμήμα ενός ρέματος με παράλληλη διαμόρφωση της 

κοίτης του. 

- Στον ποταμό Ανθεμούντα, πραγματοποιήθηκε καθαρι-

σμός του ποταμού από τα όρια του δήμου Θέρμης με 

την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής μέχρι την κοινότη-

τα Αγίας Παρασκευής, με παράλληλη διαμόρφωση της 

κοίτης του ποταμού στην αρχική της κατάσταση και την 

ενίσχυση των αναχωμάτων του. 

- Στους Ταγαράδες, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί 

δύο ρεμάτων με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης 

του ρέματος. 

- Στο Νέο Ρύσιο, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμά-

των με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος. 

- Στη Νέα Ραιδεστό, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί 

δύο ρεμάτων με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης 

του ρέματος. 

- Στην Καρδία, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμά-

των με παράλληλη διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος. 

- Στη γέφυρα Ανθεμούντα, πραγματοποιήθηκε καθαρι-

σμός και διάνοιξη της κοίτης της γέφυρας.

ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 2018

ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ρέμα Αγία Παρασκευή Ρέμα Πλαγιάρι Ρέμα Θέρμη Ρέμα Ταγαράδες

Ρέμα Νέο Ρύσιο Ρέμα Νέας Ραιδεστού Ρέμα Καρδία Ρέμα Σουρωτή
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Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
στη Νέα Ραιδεστό

ΤΕΥΧΟΣ 201 Ρεπορτάζ 9

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αυτοψία σε δρόμους της επέκτασης Θέρμης και του Τριαδίου

Αυτοψία σε περιοχές της επέκτασης Θέρμης και του 
Τριαδίου έκαναν ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Πα-

παδόπουλος και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σπύρος Γαντάς. Επισκέφθηκαν σημεία στις δύο περιοχές 

στα οποία πρόκειται να γίνουν διανοίξεις οδών καθώς 

και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Τις ημέρες αυτές γίνονται 

οι προκαταρκτικές εργασίες στα σημεία στα οποία θα γί-

νουν διανοίξεις δρόμων στην περιοχή επέκτασης Θέρμης 

(καθαιρέσεις περιφράξεων, εκσκαφή και απομάκρυνση 

χωμάτων κ.λπ.). 

Παράλληλα, στο Τριάδι εκτελούνται εργασίες διαμόρ-

φωσης πεζοδρόμων και τοποθέτηση ρείθρων και τις 

επόμενες ημέρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, 

θα ακολουθήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Όλες αυ-

τές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θέρμης» που έχει στόχο τη 

βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές των διαφό-

ρων κοινοτήτων του δήμου Θέρμης.

Ξεκίνησε από την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου το έργο 
της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και απο-

στράγγισης ομβρίων στην κοινότητα Νέας Ραιδεστού του 

δήμου Θέρμης. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 

αγωγού ο οποίος αρχικά θα διέρχεται από την εθνική 

οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου για περίπου 415μ και 

στη συνέχεια θα διασχίζει χωματόδρομους (κάθετα και 

παράλληλα της εθνικής οδού) αρχικά και μετέπειτα την 

ασφαλτοστρωμένη οδό Αισχύλου για περίπου 1.185μ, 

έως ότου καταλήγει στην κοίτη ρέματος. Ο αγωγός απο-

χέτευσης ομβρίων, στα τελευταία του μέτρα (168μ), 

προτού καταλήξει εντός ρέματος, θα αποτελείται από δί-

δυμο αγωγό GRP Φ600, συνεπώς το σκάμμα εκσκαφής 

το οποίο απαιτείται για την τοποθέτησή του θα έχει δια-

στάσεις 2,58μ πλάτος x 1,50μ βάθος. Τα υπόλοιπα μέ-

τρα του αγωγού θα αποτελούνται από τσιμεντοσωλήνα 

εσωτερικής διαμέτρου Φ1000 και το σκάμμα εκσκαφής 

το οποίο απαιτείται για την τοποθέτηση του θα έχει δια-

στάσεις 1,92μ πλάτος x 2,20μ βάθος. 

Με τη διάνοιξη του σκάμματος θα στρώνεται συμπιεσμέ-

νη άμμος, θα τοποθετείται ο αγωγός και στη συνέχεια θα 

ακολουθεί η επαναπλήρωση του σκάμματος με θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Στην περίπτωση όπου το σκάμμα 

θα βρίσκεται εντός ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος, 

η άσφαλτος θα αποκαθίσταται με στρώσεις οδοστρωσίας 

συνολικού πάχους 0,20μ και ασφαλτικών 0,10μ. 

Οι εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό, θα εκτελούνται 

στο μισό πλάτος των οδών, ώστε να υπάρχει η μικρότε-

ρη δυνατή κυκλοφοριακή όχληση. Σε θέσεις, στις οποίες 

η οδός δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος, θα διενεργείται 

προσωρινός αποκλεισμός της κυκλοφορίας σε περιορι-

σμένο μήκος του δρόμου, και για περιορισμένη χρονική 

διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση (στένωση ή ολιγόχρονος 

αποκλεισμός) θα τοποθετείται ειδική κατακόρυφη σή-

μανση η οποία θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδη-

γούς για την εκτέλεση εργασιών και για τις εναλλακτι-

κές διαδρομές, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν. 

Τέλος, σε θέσεις εισόδου κατοικιών, με τη διάνοιξη του 

σκάμματος, θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ειδικής 

λαμαρίνας για την γεφύρωση σκάμματος. 

Το έργο αποτελεί τμήμα του συνολικότερου έργου «Βελ-

τίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, τμήμα Θέρμη – Γαλάτι-

στα”. 
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Λόγω των ισχυρών ανέμων ξεριζώθηκε 
κυριολεκτικά ένα μεγάλο δένδρο στη 

Σουρωτή, στο ύψος των τένις «Αντωνιάδη» 

προς Βασιλικά. Λόγω του σημείου που βρι-

σκόταν, επάνω στη στροφή, δημιουργήθη-

κε κίνδυνος για την ασφαλή οδήγηση εξ 

αιτίας της μη ορατότητας για τους οδηγούς. 

Άμεσα παρενέβη συνεργείο έξι (6) ατόμων  

από την αντιδημαρχία Πρασίνου, ο πρόε-

δρος της Κοινότητας Σουρωτής Θ. Ασλάνης 

και μέλη της ομάδας πολιτικής προστασίας 

Βασιλικών. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 

αποσύρθηκε το πεσμένο δένδρο και απο-

καταστάθηκε η κυκλοφορία. Με την έγκαι-

ρη παρέμβαση αποτράπηκε οποιοδήποτε 

ατύχημα και αποκαταστάθηκε η ομαλή ροή 

της κυκλοφορίας.

Στο κλάδεμα και τον καθαρισμό επικίν-
δυνων δένδρων στην Κοινότητα της 

Αγίας Παρασκευής προχώρησε η αντιδη-

μαρχία Πρασίνου του δήμου Θέρμης. Όπως 

μας ενημερώνει η πρόεδρος της Κοινότητας 

Μαίρη Τσιουβάκα «Η Κοινότητά μας επι-

λήφθηκε την αγωνία συγχωριανών μας για 

πιθανή πτώση και προχώρησε στο κλάδεμα 

των  δένδρων αυτών σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο πράσινου Στέλιο Γκιζάρη».

«Όλοι μας αγαπάμε το πράσινο, αγαπάμε 

τα δένδρα, αλλά η φροντίδα τους είναι απα-

ραίτητη» συμπλήρωσε η κ. Τσιουβάκα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κλαδεύσεις δέντρων
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις 

της Αντιδημαρχίας Πρασίνου, 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 

σε όλες τις Κοινότητες του δήμου 

Θέρμης. Έπειτα από κλαδεύσεις δέντρων 

σε σημεία των Κοινοτήτων Τριλόφου, 

Καρδίας, Κάτω Σχολαρίου και Πλαγιαρίου, 

ανάλογες εργασίες έγιναν εντός του 

Φεβρουαρίου και σε άλλες περιοχές του 

δήμου Θέρμης με στόχο την αναβάθμιση 

του αστικού πρασίνου. Συγκεκριμένα, 

στις18 Φεβρουαρίου, τρία συνεργεία 

της διεύθυνσης Πρασίνου με ειδικά 

οχήματα και περισσότερους από δέκα 

εργαζόμενους πραγματοποίησαν εργασίες 

κλαδέματος και κοπής μεγάλων και 

επικίνδυνων δέντρων στην είσοδο Θέρμης, 

στην περιοχή «Βλάχος» στο Πλαγιάρι και 

στη θέση Παντελεήμονα του Τριαδίου, 

ενώ μια εβδομάδα πριν, ολοκλήρωσαν 

αντίστοιχες εργασίες στο δρόμο Πλαγιαρίου 

-Τριλόφου.

Προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή 

έχουν δέντρα τα οποία θεωρούνται από 

την υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 

ασφάλεια. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής  Ανάπτυξης 

Στέλιος Γκιζάρης, αναφερόμενος στις 

παρεμβάσεις του τελευταίου χρονικού 

διαστήματος, σημείωσε πως «το κλάδεμα 

των δέντρων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη 

προσοχή, στην κατεύθυνση διατήρησης 

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 περιουσίας τους, σε 

περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων 

όπως για παράδειγμα οι πολύ ισχυροί 

άνεμοι».

Σημείωσε δε, ότι παρόμοιες παρεμβάσεις 

που βελτιώνουν την αισθητική του 

αστικού τοπίου θα συνεχίσουν να 

πραγματοποιούνται και στις τρεις Δημοτικές 

Ενότητες Μίκρας, Θέρμης και Βασιλικών. 

Τέλος ο κ. Γκιζάρης κάλεσε τους πολίτες 

να σεβαστούν τους κοινόχρηστους χώρους 

και να τους διαφυλάξουν από τυχόν 

δολιοφθορές.

ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 20010

Πτώση δένδρου από τον άνεμο
στη Σουρωτή

Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων
στην Αγία Παρασκευή
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Εργασίες συντήρησης για τη βελτίωση 
των αγροτικών δρόμων πραγματο-

ποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα 

σε Κοινότητες του δήμου Θέρμης και συ-

γκεκριμένα στην Αγία Παρασκευή, τη Νέα 

Ραιδεστό, τη Λακκιά και σε άλλες περιοχές, 

στα όρια του δήμου. Ανάλογες εργασίες, 

πρόκειται να ξεκινήσουν στη συνέχεια και 

στις Κοινότητες Κάτω Σχολαρίου, Καρδίας, 

Τριλόφου και Πλαγιαρίου. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνται από το Τμήμα Συντήρη-

σης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης.

Η συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας είναι 

στις προτεραιότητες του δήμου Θέρμης κα-

θώς, εντός των διοικητικών ορίων του δια-

θέτει πολλά χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων, 

όπου απαιτούνται συχνές παρεμβάσεις 

λόγω της συνεχούς φθοράς εξ αιτίας των 

έντονων καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες 

οι οποίες εκτελούνται αυτήν την περίοδο, 

υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδη-

μάρχου Βασίλη Μουστάκα, περιλαμβάνουν 

διαμόρφωση των δρόμων με μηχάνημα 

γκρέιτερ και στη συνέχεια χαλικόστρωση 

όπου απαιτείται.

Με εργολαβία που υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος «Φι-

λόδημος» για τη βελτίωση της αγροτι-

κής οδοποιίας διαμορφώθηκαν και τρεις 

αγροτικοί δρόμοι στην Κοινότητα Ταγα-

ράδων.

Ειδικότερα διαμορφώθηκαν οι παρακάτω 

αγροτικοί δρόμοι της Κοινότητας Ταγαρά-

δων:

- Από τη 3η οδό έως την 8η οδό.

- Η 1η πάροδος (δεξιά) της 5ης οδού.

- Μέρος της 6ης οδού.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον τελευ-
ταίο καιρό, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις 

και τα χιόνια, δημιούργησαν προβλήματα 

σε αρκετούς χωματόδρομους της Κοινότη-

τας Σουρωτής.

Η αντιδημαρχία Συντήρησης και Αυτεπι-

στασίας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της 

Κοινότητας, παρενέβη άμεσα στην επίλυ-

ση και επιδιόρθωση των προβλημάτων με 

μηχανήματα έργου και με ειδικό «γαρμπί-

λι»’, αποκαταστάθηκαν με χαλικόστρωση 

οι εξής οδοί α) Φ. Κόντογλου -Ναπάντο-

γλου β) Φαρμάκη γ)Από οικία Λ.  Ζούπου 

έως οικία Α. Ευθυμιάδη και δ) Από οικία 

Δ. Νελλόπουλου έως Β. Σακάρογλου προς 

«Αρίδες». Επιπλέον καθαρίστηκαν και τα 

πρανή αρκετών από χόρτα και φερτά υλι-

κά και έγινε καθαρισμός στην είσοδο του 

χωριού από Βασιλικά, στην 31η οδό, από 

μπάζα και δένδρα. Ως επίσης καθαρίστηκε 

η 30η οδός προς Ανθεμούντα και το ρέμα 

του «Κουμ -Δερέ».

ΤΕΥΧΟΣ 201 Ρεπορτάζ 11

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εθελοντική δενδροφύτευση διοργα-
νώθηκε την Κυριακή 28 Φεβρου-

αρίου στην περιοχή του άλσους Αγίου 

Παντελεήμονα, στο Τριάδι του δήμου 

Θέρμης. Η όλη πρωτοβουλία ανήκει 

στην αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου, ενώ τα δέντρα, κυρίως συκιές 

και ροδιές, προσφέρθηκαν από τον δή-

μαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο 

ο οποίος τα είχε φυτέψει πριν από δύο, 

τρία χρόνια σε ειδικές γλάστρες προκει-

μένου να μεταφυτευτούν.

Στην εθελοντική δενδροφύτευση πήραν 

μέρος εκτός του δημάρχου και του αντι-

δημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Στέλιου Γκιζάρη, οι εθελοντές Πολιτικής 

Προστασίας υπό τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη οι 

οποίοι φρόντισαν να ποτιστούν τα δέ-

ντρα, μετά τη φύτευσή τους. Βοήθησαν 

επίσης μέλη του πολιτιστικού συλλόγου 

Τριαδίου «Άγιος Γεώργιος», του αθλητι-

κού μορφωτικού συλλόγου «Ατρόμητος 

Τριαδίου», του αθλητικού συλλόγου 

«Θερμαϊκός Θέρμης», μέλη του τοπι-

κού συμβουλίου Θέρμης –Τριαδίου, του 

Συμβουλίου Νέων του Τοπικού Κύκλου 

Θέρμης –Τριαδίου κ.ά.

Εθελοντική δενδροφύτευση στο Τριάδι

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε Κοινότητες του δήμου Θέρμης

Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων 
στους Ταγαράδες

Χαλικοστρώσεις στην Σουρωτή
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Εργασίες συντήρησης
κοινόχρηστων χώρων
σε Άγιο Αντώνιο και Λακκιά

Εργασίες συντήρησης 
σε σχολεία του δήμου Θέρμης

Παρεμβάσεις στις κοινότητες Αγίου 
Αντωνίου και Λακκιάς πραγματο-

ποίησε το Τμήμα Συντήρησης και Αυτε-

πιστασίας του δήμου Θέρμης. Συγκεκρι-

μένα, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν 

στους δημότες προς χρήση νέα παγκάκια 

τα οποία είναι τοποθετημένα σε κοινόχρη-

στους χώρους, πάρκα και χώρους πρασί-

νου των δύο κοινοτήτων. Παράλληλα, ο 

ξυλουργός του δήμου, επιμελήθηκε και 

την αποκατάσταση σε παλιά φθαρμένα 

παγκάκια με αντικατάσταση του πεπαλαι-

ωμένου εξοπλισμού τους, ώστε οι συγκε-

κριμένοι χώροι αναψυχής να είναι πλέον 

λειτουργικοί και να μπορούν να αξιοποι-

ηθούν από όλους. Αναλυτικά, εκτός από 

την αντικατάσταση που έγινε στα παγκά-

κια τα οποία είχαν μεγάλες φθορές, πραγ-

ματοποιήθηκε συντήρηση με την τοποθέ-

τηση καινούριων ξύλων που είχαν φθα-

ρεί στο πέρασμα του χρόνου σε όλα τα 

παγκάκια που είναι τοποθετημένα στους 

χώρους αναψυχής των δύο κοινοτήτων.

«Προσπαθούμε να διατηρούμε σε καλή 

κατάσταση τον αστικό εξοπλισμό των 

χώρων αναψυχής και των παιδικών χα-

ρών του δήμου Θέρμης και στην κατεύ-

θυνση αυτή θα ακολουθήσουν, κατόπιν 

αιτημάτων συνδημοτών μας, αντίστοιχες 

παρεμβάσεις στην Κοινότητα Καρδίας το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», δη-

λώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης 

Μουστάκας.

Συνεχίζεται απρόσκοπτα το πρόγραμμα 
συντήρησης των μονάδων εκπαίδευ-

σης του δήμου Θέρμης. Οι παρεμβάσεις 

γίνονται με βάση τις παρατηρήσεις και τα 

αιτήματα των διευθυντών των σχολείων 

και των σχολικών επιτροπών. Τις εργασί-

ες πραγματοποιούν συνεργεία της αντιδη-

μαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν 

παρεμβάσεις σε δομές εκπαίδευσης των 

Κοινοτήτων Βασιλικών και της Καρδίας.

Συγκεκριμένα στην Κοινότητα Βασιλικών 

συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης 

και Αυτεπιστασίας έκαναν εργασίες ελαι-

οχρωματισμού στο δημοτικό σχολείο, 

καθώς και στην περίφραξη του παιδικού 

σταθμού Βασιλικών. Παράλληλα αντιμε-

τώπισαν το σημαντικό πρόβλημα υγρα-

σίας που εντοπίστηκε στη στέγη του παι-

δικού σταθμού Καρδίας, πραγματοποιώ-

ντας εργασίες στεγάνωσης και μόνωσης.

«Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με 

τις σχολικές κοινότητες και προχωρούμε 

αμέσως στις παρεμβάσεις που απαιτού-

νται στα σημεία τα οποία μας υποδεικνύο-

νται ώστε τα σχολεία μας να διατηρούνται 

σε άριστη κατάσταση», δήλωσε ο αρμό-

διος αντιδήμαρχος Βασίλειος Μουστάκας.

ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ίσως και εντός του 2021 να τελειώσει
ο δρόμος Θέρμης - Γαλάτιστας
Μέχρι τέλος του 2021, νωρίτερα 

από την προβλεπόμενη ημερομη-

νία παράδοσης, αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί η κατασκευή της νέας χάραξης 

δρόμου από τη Θέρμη προς τη Γαλάτι-

στα του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδι-

κή. Σύμφωνα με το διευθυντή του έργου 

Κωνσταντίνο Τσακλίδη, προκειμένου να 

αποδοθεί σε κυκλοφορία θα πρέπει να 

απομακρυνθούν δίκτυα Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας, κυρίως του ΔΕΔΔΗΕ, 

ενέργειες για τις οποίες έχουν γίνει έγκαι-

ρα οι σχετικές αιτήσεις και υπάρχει η 

ανάλογη κινητοποίηση. 

Να σημειωθεί πως το έργο, που υπεγρά-

φη την 1η Σεπτεμβρίου 2020 με χρονική 

διάρκεια 30 μηνών, έχει φορέα διαχείρι-

σης την Εγνατία Οδός Α.Ε. και ανάδοχο 

την εταιρεία Ιντρακάτ Α.Ε 

Πρόκειται για μια εργολαβία η οποία 

συμμαζεύει όλες τις εκκρεμότητες που 

άφησαν οι προηγούμενες παρεμβάσεις 

στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Το κύ-

ριο τμήμα της εργολαβίας περιλαμβάνει 

το χειρότερο και πιο κρίσιμο κομμάτι 

του άξονα Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, 

ένα τμήμα περίπου 4 χλμ, στο οποίο ο 

δρόμος είναι στενός, χωρίς ερείσματα, 

πλάτους περίπου 6,5 μέτρων, με κατε-

στραμμένο οδόστρωμα. Η βελτίωση σε 

αυτό το τμήμα θα υλοποιηθεί με τη δι-

απλάτυνση της οδού και με την αλλαγή 

της χάραξης σε μήκος περίπου 3 χλμ., 

αφήνοντας εκτός τις εξαιρετικά επικίνδυ-

νες στροφές. Η νέα χάραξη στην περιοχή 

την ονομαζόμενη «Πανικόβη», θα κα-

τευθύνεται πίσω από τις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας «Νούκαρης» και θα φθάνει 

περίπου ως τον πρώτο κόμβο της Γαλά-

τιστας, συναντώντας την παλαιά εθνική 

οδό στο ύψος όπου διαπλατύνεται ο 

δρόμος.

Επίσης θα γίνουν εργασίες για την ολο-

κλήρωση των υπολειπόμενων υποτμη-

μάτων, δηλαδή την αναμόρφωση οκτώ 

ισόπεδων κόμβων (Σουρωτή, Περιστε-

ρά, δυτική είσοδος Βασιλικών, Σφαγεία, 

Γαλάτιστα, ολοκλήρωσης κόμβου Σέδες 

κ.λπ.). Επιπλέον, οργάνωση της κυκλο-

φορίας των πεζών με κατασκευή πεζο-

δρομίων, παραλλαγή θιγόμενων δικτύ-

ων ΟΚΩ, κατασκευή επιφανειακών και 

υπόγειων έργων αποχέτευσης και αντι-

πλημμυρικής προστασίας της οδού κα-

θώς και αναβάθμιση και αντικατάσταση 

του εξοπλισμού σήμανσης –ασφάλισης 

της οδού.
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ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία 
τα προβλήματα από τη χιονόπτωση

Στους δρόμους, σε όλες τις κοινότητες 
και τους οικισμούς του δήμου Θέρμης 

βρέθηκαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας του δήμου προκει-

μένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

τα οποία προκλήθηκαν από τη χιονόπτω-

ση της «Μήδειας». Υπό την καθοδήγηση 

του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπου-

λου και του αρμόδιου αντιδημάρχου 

Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου 

Κουγιουμτζίδη τα συνεργεία του δήμου, 

καθώς και η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής 

Προστασίας επιχείρησαν ώστε να κρατή-

σουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο καθώς και 

τους βασικούς δρόμους των οικισμών.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες υπήρξαν στους 

ορεινούς οικισμούς του δήμου Θέρμης 

(Λιβάδι, Περιστερά, Μονοπήγαδο, Άγιος 

Αντώνιος) καθώς και στη δημοτική ενό-

τητα Μίκρας (Τρίλοφο, Καρδία, Πλαγιάρι, 

Κάτω Σχολάρι). Ωστόσο, τα συνεργεία του 

δήμου, έχοντας στη διάθεσή τους συνο-

λικά εννιά μηχανήματα (4 JCB, 2 εκχιο-

νιστικά, 2 τροχήλατες αλατιέρες και ένα 

τρακτέρ), αλλά και μηχανήματα ιδιωτών 

όπου χρειάστηκε, καθώς και 300 τόνους 

απόθεμα αλατιού, κράτησαν καθαρό το 

οδικό δίκτυο. Όπως δήλωσε ο αντιδή-

μαρχος κ. Κουγιουμτζίδης «τα συνεργεία 

της Πολιτικής Προστασίας θα συνεχίσουν 

να επιχειρούν και το επόμενο χρονικό δι-

άστημα έως την πλήρη εξασθένιση των 

φαινομένων».

Ο δήμαρχος Θέρμης ο οποίος βρισκόταν 

από τα ξημερώματα της Κυριακής δίπλα 

στα στελέχη και τους υπαλλήλους της 

διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, τους 

ευχαρίστησε για την προσπάθεια που κα-

ταβάλλουν για άλλη μια φορά ώστε να 

μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα σε 

κανέναν οικισμό του δήμου. Παράλληλα, 

επιθεώρησε τα σχολεία, καθώς στις προ-

θέσεις του δήμου ήταν, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων σε κάποιους ορεινούς οικι-

σμούς, τα υπόλοιπα να λειτουργήσουν 

κανονικά. Ωστόσο, μετά την απόφαση του 

περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

Απόστολου Τζιτζικώστα, τα σχολεία του 

δήμου Θέρμης θα παρέμειναν κλειστά για 

δύο μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι συσκευασμένο αλάτι 

διατίθεται σε όλες τις Κοινότητες του δή-

μου Θέρμης για όσους πολίτες θέλουν να 

προμηθευτούν, ενώ επιπλέον χύμα αλάτι 

μπορούν να προμηθευτούν από το εργο-

τάξιο Θέρμης, το εργοτάξιο Βασιλικών και 

μπροστά από την Κοινότητα Τριλόφου.

Η επίσκεψη της «Μήδειας»

Το πέρασμα της «Μήδειας» από το δήμο 
Θέρμης δημιούργησε ένα χαμηλό στρώ-

μα χιονιού το οποίο κάλυψε τους οικισμούς 

του δήμου. Το πέρασμά της από το δήμο 

μας δεν έδειξε το σκληρό και άπονο εαυτό 

της, αφήνοντας πίσω της παγωνιές και πολ-

λά χιόνια, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν 

ήπιες. Στην ελληνική μυθολογία η Μήδεια 

είναι η σκληρή κόρη του βασιλιά της Κολ-

χίδας Αιήτη και της Ωκεανίδας Εκάτης και 

ανεψιά της μάγισσας Κίρκης, από την οποία 

έμαθε την τέχνη της. Η Μήδεια συνδέθηκε 

ερωτικά με τον Ιάσονα, τον αρχηγό της Αρ-

γοναυτικής Εκστρατείας και ανεψιό του βασι-

λιά της Ιωλκού Πελία. Βοήθησε τον Ιάσονα 

να πάρει από τον πατέρα της το Χρυσόμαλ-

λο Δέρας. Επειδή η Μήδεια ερωτεύτηκε τον 

Ιάσονα -οι δύο νέοι συναντήθηκαν στον ναό 

της Εκάτης-, τον βοήθησε. Του έδωσε μια 

αλοιφή που είχε φτιάξει από το προμήθειο, 

βότανο που είχε φυτρώσει από το αίμα της 

πληγής του Προμηθέα. Με αυτό ο Ιάσονας 

άλειψε το σώμα του και επικάλυψε τα όπλα 

του και παρέμεινε προστατευμένος για εικο-

σιτέσσερις ώρες -τόσο διαρκούσε η δύναμη 

της αλοιφής. Προμήθειο και προσευχή τον 

προφύλαξαν από τις πύρινες ανάσες και τα 

χάλκινα πόδια των ταύρων. Η Μήδεια απο-

κάλυψε στον Ιάσονα ότι, καθώς θα έσπερνε 

τα δόντια του δράκου, θα φύτρωναν αυθω-

ρεί οπλισμένοι πολεμιστές, που θα επεδί-

ωκαν να τον σκοτώσουν, όπως είχε συμβεί 

και με τον Κάδμο στην Αρεία πηγή, και ότι 

θα έπρεπε να κάνει ό,τι και ο Κάδμος: να 

ρίξει μια πέτρα ανάμεσα στους πολεμιστές 

που «έσπειρε», οπότε αυτοί θα αλληλο-

σκοτώνονταν θεωρώντας ότι κάποιος από 

τους ίδιους την έριξε. Με τις συμβουλές της 

Μήδειας ο Ιάσονας κατάφερε να ζέψει τους 

ταύρους χωρίς να καεί από τις φλόγες τους, 

και να γλυτώσει από την επιθετική μανία των 

«Σπαρτών» της Κολχίδας. Η Μήδεια εμφα-

νίζεται στη μυθολογία ως σκληρή μάγισσα, 

η οποία προκειμένου να επιτύχει τους στό-

χους της προβαίνει σε πολλές και αποτρό-

παιες εγκληματικές ενέργειες. Κατακρεούρ-

γησε τον αδελφό της Άψυρτο και σκότωσε 

τα δύο της παιδιά Φέρητα και Μέρμερο, 

που απέκτησε με τον εραστή της Ιάσονα.

Τώρα, για ποιον λόγο οι ειδικοί ονόμασαν τη 

δεύτερη αυτή επέλαση του χιονιά «Μήδεια» 

είναι απορίας άξιο. Μήπως επειδή υποθέταν 

ότι το δεύτερο αυτό κύμα κακοκαιρίας θα 

έφερνε δριμύ ψύχος και θα άφηνε πίσω του 

μεγάλες καταστροφές και απώλειες; Ίσως!!

ThermisDromena_201.indd   13ThermisDromena_201.indd   13 12/3/21   5:47 PM12/3/21   5:47 PM



ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 20114

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας

Η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του δήμου Θέρμης απευθύνει έκκληση στους 

συνδημότες μας, να συμβάλλουν από την πλευρά 

τους στη διατήρηση της καλής εικόνας του δήμου 

μας ακολουθώντας βασικούς και απλούς κανόνες 

καθαριότητας. Όσο και αν ακούγεται κοινότυπο η 

απόρριψη των απορριμμάτων εντός των κάδων, ο 

διαχωρίζοντας των ανακυκλώσιμων από τα σύμμικτα 

απορρίμματα, η απόρριψη μικροαντικειμένων στα 

καλαθάκια της καθαριότητας τα οποία είναι τοποθετημένα 

σε δημόσιους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμους κ.α. δεν 

είναι για όλους αυτονόητη.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα, λόγω της αύξησης των 

εργασιών λόγω της μεγαλύτερης παραμονής μας στα 

σπίτια μας παρατηρείται έξαρση στα ογκώδη αντικείμενα 

τα οποία απορρίπτονται αδιακρίτως σε κάδους 

ανακυκλώσιμων και τους συμβατικούς, σε ρέματα και 

όπου άλλου μπορεί να φανταστεί κανείς. Ειδικά για 

τον καλό συντονισμό της αποκομιδής των ογκωδών 

αντικειμένων, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να 

ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία στον τηλεφωνικό 

αριθμό 2310467110 πριν τα βγάλουν για αποκομιδή.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι τα ογκώδη αντικείμενα και 

τα κλαδιά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εντός των 

κλασικών κάδων, διότι, αφενός μεν γεμίζουν τους κάδους 

με αποτέλεσμα να μένουν έξω τα απορρίμματα και να 

διασκορπίζονται, αφετέρου δε, μπορεί να προκαλέσουν 

μεγάλη ζημιά στα απορριμματοφόρα οχήματα.

Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση προβλημάτων 

καθαριότητας οι πολίτες μπορούν να έρχονται σε 

επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας και 

ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης.

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν κάποιες χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι το 

μέγεθός του προβλήματος.  

Με εργολαβία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, όπως 

αναφέρεται και σε σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ στη 

σελίδα 8 της εφημερίδας η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, έπειτα από σχετικά αιτήματα του δήμου 

Θέρμης (καθώς αυτή έχει τη σχετική αρμοδιότητα), 

προέβη για αρκετούς μήνες μέσα στο 2020 σε εκτεταμένες 

εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων στην περιοχή 

του δήμου Θέρμης. Μεταξύ των παρεμβάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν υλοποιήθηκαν στους Ταγαράδες, 

εργασίες καθαρισμού δύο ρεμάτων με παράλληλη 

διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος. Ελάχιστες μέρες 

μετά ασυνείδητοι συμπολίτες μας πέταξαν μέσα στο 

ρέμα ογκώδη αντικείμενα όπως αποτυπώνεται και στη 

φωτογραφία 1.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Στην Κοινότητα Πλαγιάριου, και ειδικότερα στην 

περιοχή «Αγελαδόστραταστα» πρόσφατα ασυνείδητοι 

συμπολίτες μας πέταξαν μέσα σε συμβατικό κάδο 

ογκώδη αντικείμενα (μάρμαρα) με αποτέλεσμα ο κάδος 

να σπάσει (φωτογραφία 2). Μάλιστα εργαζόμενος 

στην καθαριότητα του δήμου στην προσπάθειά του να 

αδειάσει τον κάδο τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι σοβαρά. 

Η αντίδραση της αρμόδιας υπηρεσίας υπήρξε άμεση. Με 

ενέργειες της επόπτριας καθαριότητας τοποθετήθηκε στο 

σημείο καινούριος πράσινος κάδος ενώ ο παλαιός θα 

μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες.

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολύ κακή είναι η συμπροφορά ασυνείδητων 

συμπολιτών μας και στους δημοσίους χώρους των 

οικισμών (πλατείες, πεζοδρόμους, οδούς κ.α.). Ιδιαίτερα 

τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα οι δημόσιοι 

χώροι βεβηλώνονται από τους ασυνειδήτους οι οποίοι 

απορρίπτουν μικροαντικείμενα όπου τύχει και όχι στα 

ειδικά καλαθάκια που είναι τοποθετημένα στους χώρους 

αυτούς (φωτογραφία 3). Πάρα τις φιλότιμες προσπάθειες 

του προσωπικού πολλοί συμπολίτες μας δεν τηρούν 

τους κανόνες και απορρίπτουν τα απορρίμματα τους σε 

κάθε σημείο αδιαφορώντας για την μόλυνση του χώρου 

και την αντιαισθητική εικόνα που δημιουργούν.  

Το πρόβλημα εντείνεται και από τους δεκάδες ιδιόκτητές 

δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, οι οποίοι δεν 

φροντίζουν να μαζεύουν τα περίττωμα των ζώων τους 

κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης βόλτας τους. Την 

εικόνα αυτή την βιώνουμε δυστυχώς όλοι μας.

Και μέσω των ΚΕΠ η έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι από την Παρασκευή 
19 Φεβρουαρίου, η βεβαίωση εμβολιασμού κατά 

της COVID-19, ενώ από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου δί-

νεται η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης και μέσω των 

ΚΕΠ. Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, το οποίο λειτουργεί 

ως βεβαίωση ιατρικής πράξης και αφορά όσους πολίτες 

έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Σημειώνε-

ται ότι η βεβαίωση εκδίδεται από το Μητρώο Εμβολια-

σμών της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνική 

Ασφάλιση) και παράγεται από τον μηχανισμό εγγράφων 

του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας ).

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 εί-

ναι διαθέσιμη από την επόμενη ημέρα της δεύτερης δό-

σης του εμβολίου στην κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια» 

και την υποκατηγορία «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» 

του gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται στην πλατφόρμα με 

τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους και εκδίδουν 

αυτόματα τη βεβαίωση, η οποία περιλαμβάνει τον τύπο 

του εμβολίου που χορηγήθηκε, καθώς και τις ημερομη-

νίες και τα εμβολιαστικά κέντρα που διενεργήθηκαν οι 

εμβολιασμοί.

Για την αποφυγή πλαστογράφησης, η ψηφιακή βεβαίωση 

εμβολιασμού διαθέτει επίσης ψηφιακή σφραγίδα, κωδικό 

επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι εύκολη και 

άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητάς της.

1 2 3
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ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

Δωρεάν rapid test
σε όλες τις δημοτικές ενότητες
Σε χιλιάδες ανέρχονται τα δωρεάν τεστ ανίχνευσης 

της νόσου covid-19, στα οποία υποβλήθηκαν το 

προηγούμενο διάστημα πολίτες και εργαζόμενοι του 

δήμου Θέρμης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπι-

στημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) αντιστοίχως. 

Από τις αρχές του φθινοπώρου, όταν άρχισε να επανα-

κάμπτει η πανδημία, η διοίκηση του δήμου προχώρησε 

σε υπογραφή σύμβασης με το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ με αντικείμε-

νο τη διενέργεια μοριακών τεστ PCR για τον έλεγχο της 

covid-19, για το σύνολο του προσωπικού του δήμου 

Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτό, έως και τα μέσα Φεβρου-

αρίου έγιναν περίπου χίλια τέτοια τεστ, γεγονός που 

οδήγησε τη διοίκηση του δήμου, στην επέκταση της 

σύμβασης ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα ο έλεγχος 

και για τους επόμενους μήνες. Οι εργαζόμενοι του δή-

μου οι οποίοι απασχολούνται σε δομές και τομείς που 

έρχονται σε επαφή με κόσμο, όπως το “Βοήθεια στο 

Σπίτι”, οι καθαρίστριες στα σχολεία κ.λπ. υπόκεινται σε 

συνεχείς ελέγχους. Οι υπόλοιποι ελέγχονται κάθε φορά 

που υπάρχει ύποπτο κρούσμα στο χώρο εργασίας. Οι 

συνεχείς έλεγχοι, σε συνδυασμό και τα υπόλοιπα μέτρα 

που έλαβε η διοίκηση του δήμου (τηλε-εργασία, καθη-

μερινή θερμομέτρηση, ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα 

δημοτικά κτίρια, εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω δια-

δικτύου κ.λπ.) περιόρισαν στο ελάχιστο δυνατό τη δι-

ασπορά του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Όλα αυτά, 

πέρα από την προστασία των εργαζομένων στο δήμο, 

επέτρεψαν και την αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία 

των υπηρεσιών του. 

Παράλληλα, έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου 

Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο δήμος ανέπτυξε μια 

μόνιμη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσι-

ας Υγείας ο οποίος ανταποκρίθηκε σε κάθε αίτημα του 

δήμου για τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις δημοτι-

κές ενότητες. Έτσι, μετά τους αλλεπάλληλους ελέγχους 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσα από το 

αυτοκίνητο (drive through) οι οποίες έγιναν για πολ-

λές ημέρες στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα στη Θέρμη, 

αλλά και στην Καρδία, ακολούθησε μια σειρά ελέγχων 

σε διάφορες κοινότητες του δήμου. Συγκεκριμένα, δω-

ρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 

για τον έλεγχο της covid-19 έγιναν στις κοινότητες Τρι-

λόφου (επί τρεις μέρες), Πλαγιαρίου, Σουρωτής, Αγίας 

Παρασκευής και Βασιλικών. Με τον τρόπο αυτόν, δό-

θηκε η δυνατότητα να κάνουν τεστ και σε κατοίκους άλ-

λων οικισμών όπως ο Άγιος Αντώνιος, το Μονοπήγαδο, 

η Νέα Ραιδεστός, οι Ταγαράδες και το Νέο Ρύσιο. Στη 

διενέργεια των τεστ προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία οι 

Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας υπό την εποπτεία του 

αρμόδιου αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη. 

«Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς 

τα στελέχη και τους ανθρώπους του ΕΟΔΥ οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν σε όλα ανεξαιρέτως τα αιτήματά μας 

και μας βοήθησαν αφάνταστα στην προσπάθειά μας 

να περιορίσουμε όσο ήταν αυτό δυνατόν, τη διασπο-

ρά του κορωνοϊού στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε 

την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τον ΕΟΔΥ 

έως ότου αφήσουμε πίσω μας αυτή την πολύ δύσκολη 

υγειονομική περιπέτεια», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στο δήμο Θέρμης

Θετική και άμεση ήταν η ανταπόκριση του δήμου 
Θέρμης στο διερευνητικό ερώτημα εκ μέρους της 

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

σχετικά με τη δυνατότητα παραχώρησης χώρου για τη 

λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου. Στην απαντητική επι-

στολή του προς την υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ Ειρήνη 

Χατζοπούλου ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος 

επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «ο δήμος Θέρμης είναι ο 

μόνος δήμος ο οποίος, ήδη από το περασμένο φθινόπω-

ρο έχει δημιουργήσει ειδικό Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 

για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας 

του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Το Κέντρο Covid-19 

λειτουργεί καθημερινά και τα σαββατοκύριακα. Παρέχει 

υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου, 

αλλά και σε κάθε πολίτη ο οποίος απευθύνεται σε αυτό. 

Παράλληλα, στο Κέντρο διενεργούνται σε τακτική βάση 

τεστ ανίχνευσης Covid-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δη-

μόσιας Υγείας. Το Κέντρο Covid-19 στεγάζεται σε ειδικό 

χώρο του δήμου ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

που έχετε θέσει προκειμένου να λειτουργήσει εκεί εμβο-

λιαστικό κέντρο, ενώ διαθέτει και δύο τηλεφωνικές γραμ-

μές. Επιπλέον, διαθέτει και άνετο χώρο στάθμευσης για 

τη διευκόλυνση των πολιτών οι οποίοι θα προσέρχονται 

προκειμένου να εμβολιαστούν».

Ο δήμαρχος Θέρμης δηλώνει ότι ο δήμος θέτει στη διάθε-

σή της Πολιτείας τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Covid-19 

για τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου. Παράλληλα, 

υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες του δήμου θα παράσχουν 

κάθε δυνατή βοήθεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Πολιτείας «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας προκειμέ-

νου να διευκολύνουμε το δύσκολο έργο σας». 

Υπενθυμίζεται ότι στα διοικητικά όρια του δήμου Θέρμης, 

από την έναρξη των εμβολιασμών στις 20 Ιανουαρίου, 

λειτουργούν τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα εντός του Κέ-

ντρου Υγείας Θέρμης.

Το Κέντρο Διαχείρισης covid-19 παραχωρεί ο δήμος Θέρμης 
για τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΣΙΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα 1ο, 

2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μα-

κεδονίας και το Κέντρο Διάδοσης Επιστη-

μών και Μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις), 

διοργανώνει επετειακή εκδήλωση, για να 

συμμετάσχει στον εθνικό εορτασμό της 

επετείου των 200 ετών από την έναρξη 

της Επανάστασης του 1821. Η εκδήλω-

ση αυτή έχει τον τίτλο: «Από την πλάκα 

και το κοντύλι στην οθόνη και το πλη-

κτρολόγιο». Στην προγραμματιζόμενη 

εκδήλωση θα συμμετάσχουν σχολικές 

μονάδες, μεμονωμένες τάξεις-τμήματα, 

ομάδες μαθητών/ριών και των εκπαι-

δευτικών τους ή και συμπράξεις μεταξύ 

σχολείων αρμοδιότητας της Περιφερεια-

κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας. Ειδικότερα, στην εκδήλωση 

θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθη-

τές και οι μαθήτριες των σχολείων όλων 

των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης 

(Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης, Γενικής, Επαγγελμα-

τικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) 

των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλο-

νίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερί-

ας, Σερρών και Χαλκιδικής, με εργασίες 

που οι ίδιοι/ες θα έχουν εκπονήσει. Θα 

δοθεί, επίσης, η δυνατότητα συμμετο-

χής και ελληνικών σχολικών μονάδων 

του εξωτερικού, εφόσον υπάρξει σχετικό 

ενδιαφέρον. Οι διαδικασίες της εορταστι-

κής εκδήλωσης (σχεδιασμός, οργάνωση, 

υλοποίηση, δημοσιοποίηση) θα υλο-

ποιηθούν με ευθύνη της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-

κεδονίας και, ειδικότερα, Οργανωτικής 

Επιτροπής και Επιστημονικών Επιτροπών 

που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Βασικοί σκοποί της εκδήλωσης είναι:

• Να αναδειχθεί η πολύπλευρη και ση-

μαντική συνεισφορά της εκπαίδευσης 

στον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλή-

νων και στη διαμόρφωση της ιστορίας 

του ελληνικού κράτους.

• Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές 

και στις μαθήτριες να συμμετάσχουν στον 

εορτασμό των 200 χρόνων από την επα-

νάσταση του 1821, να αρθρώσουν και να 

καταθέσουν την άποψή τους αναφορικά 

με τον δικό τους τρόπο θέασης και πρό-

σληψης του παρελθόντος.

Επιμέρους στόχοι της εκδήλωσης είναι:

• Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης 

των μαθητών και των μαθητριών και η 

εμπέδωση όψεων της εθνικής ταυτότητας.

• Η βιωματική και δημιουργική προσέγγι-

ση της Επανάστασης του 1821.

• Η απόδοση τιμής και η αναγνώριση της 

σημαντικότητας της Ελληνικής Επανάστα-

σης για τη συγκρότηση και την πορεία 

του ελληνικού κράτους.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεμα-

τικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, 

με κύριο άξονα την επέτειο εορτασμού 

της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο 

των σχολικών μαθημάτων.

• Η ενθάρρυνση των μαθητών και μα-

θητριών για συμμετοχή στην εκπόνηση 

εργασιών με διαθεματική και διεπιστημο-

νική προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και 

η εξοικείωση με την αναζήτηση ιστορι-

κού υλικού.

• Η εξοικείωση των μαθητών και μαθη-

τριών με τις δυνατότητες και τα εργαλεία 

του διαδικτύου και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες 

συμμετοχής σε εκδήλωση που θα υλο-

ποιηθεί εξ αποστάσεως.

Ζητούμενο είναι οι εργασίες των μαθητών 

και μαθητριών να αναδεικνύουν πτυχές 

και όψεις της εκπαίδευσης του ελληνικού 

κράτους στη διαχρονία,  με αφετηρία τον 

αγώνα της Παλιγγενεσίας και της συγκρό-

τησης του πρώτου ελεύθερου ελληνικού 

κράτους, έως και τη σημερινή εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις εγγραφών  για το σχολικό 
έτος 2021-2022 θα πραγματοποι-

ηθούν από 1έως και 20 Μαρτίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 

2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που 

γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-

12-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοι-

νότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγρα-

φή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία 

της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση 

του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους 

γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές 

μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συ-

στήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του 

Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου 

στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  

(Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο δι-

απιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του 

μαθητή. 

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και 

Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου 

για την εγγραφή στο Δημοτικό

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γο-

νείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνω-

μάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή 

άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς 

αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Έως και το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 
θα διαρκέσουν οι ηλεκτρονικές εγγρα-

φές για το σχολικό έτος 2021-2022 στα 

δημόσια νηπιαγωγεία. Οι εγγραφές αυτές 

αφορούν τα παιδιά που είναι γεννημένα 

το 2017,  πηγαίνουν στον παιδικό σταθ-

μό και εγγράφονται για πρώτη φορά στο 

νηπιαγωγείο. Για να πραγματοποιήσουν 

την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 

να εισέλθουν στη σελίδα της εφαρμογής: 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η φοίτηση στη δίχρονη προσχολική αγω-

γή είναι υποχρεωτική και η έγκαιρη εγ-

γραφή εντός των νόμιμων προθεσμιών 

όσων επιθυμούν φοίτηση σε δημόσιο 

Νηπιαγωγείο είναι κρίσιμη για τον προ-

γραμματισμό λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

δημιούργησε ηλεκτρονικούς χάρτες με 

τις γεωγραφικές εκτάσεις των σχολεί-

ων, που ισχύουν για τη σχολική χρονιά 

2021-2022, οι οποίοι θα βοηθήσουν την 

πληροφόρηση υπηρεσιών, σχολείων και 

πολιτών. Οι  Σχολικές Περιφέρειες, δη-

λαδή τα όρια των σχολείων, υπάρχουν 

αναλυτικά στον ιστότοπο της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 

σε όλα τα δημόσια Νηπιαγωγεία.  Από 

εκεί οι γονείς μπορούν να πληροφο-

ρηθούν για το Νηπιαγωγείο, στο οποίο 

ανήκει η διεύθυνση κατοικίας τους. Για 

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι 

γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τα 

κατά τόπους Νηπιαγωγεία.

«Από την πλάκα και το κοντύλι
στην οθόνη και το πληκτρολόγιο»

Εγγραφές μαθητών
στην Α’ Δημοτικού

Εγγραφές και στα νηπιαγωγεία
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Συνολικά 16.500 ιατρικές μάσκες για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς 

και περίπου 30 λίτρα αντισηπτικών δώρι-

σε στον δήμο Θέρμης καθώς και στο 1ο 

δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου η εταιρεία 

ηλεκτρικού εξοπλισμού και ειδών ατομι-

κής προστασίας Eurolamp ΑΒΒΕ. Η πα-

ράδοση του υλικού έγινε στις 9 Φεβρου-

αρίου, στον δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο 

Παπαδόπουλο, μπροστά στο δημαρχείο, 

από το μέλος του διοικητικού συμβουλί-

ου της εταιρείας Γιώργο Ημιονίδη και τον 

υπεύθυνο πωλήσεων προϊόντων ατομι-

κής προστασίας Κωνσταντίνο Ξυλά. 

Από τις 16.500 μάσκες οι 14.000 παρα-

δόθηκαν στο δήμο. Εξ αυτών οι 5.000 

είναι για μαθητές, από 2.500 για αγόρια 

και κορίτσια και οι υπόλοιπες 9.000 για 

ενήλικες (εκπαιδευτικούς κ.λπ.). Επίσης 

παραδόθηκαν 48 συσκευασίες αντισηπτι-

κών gel χεριών με αντλία. Πέραν αυτών 

η Eurolamp ΑΒΒΕ χορήγησε στο 1ο δη-

μοτικό σχολείο Πλαγιαρίου άλλες 2.500 

μάσκες (500 για ενήλικες και 2.000 για 

παιδιά καθώς και 48 συσκευασίες αντι-

σηπτικών gel χεριών με αντλία. 

«Η Eurolamp ΑΒΒΕ ανταποκρινόμενη 

στην κοινωνική της ευθύνη την εποχή 

της πανδημίας συνεισφέρει έμπρακτα 

στη μάχη που δίνει η τοπική αυτοδιοί-

κηση. Προχωρήσαμε σε συνεργασία με 

τον δήμαρχο κ. Παπαδόπουλο σε δωρεά 

υγειονομικού υλικού προς τα σχολεία 

του δήμου Θέρμης» δήλωσε ο κ. Ημι-

ονίδης. Από τις 14.000 μάσκες οι 5.000 

είναι για μαθητές, από 2.500 για αγόρια 

και κορίτσια και οι υπόλοιπες 9.000 για 

ενήλικες (εκπαιδευτικούς κ.λπ.). Επίσης 

παραδόθηκαν 48 συσκευασίες αντιση-

πτικών gel χεριών με αντλία. «Εκ μέρους 

του δήμου Θέρμης ευχαριστώ θερμά την 

Eurolamp, γι’ αυτήν τη γεμάτη ευαισθη-

σία και ανθρωπιά χειρονομία τους. Θέλω 

να τους διαβεβαιώσω ότι η γενναιόδωρη 

προσφορά τους θα πιάσει τόπο. Οι μά-

σκες μαζί και τα αντισηπτικά τα οποία 

προσφέρει η εταιρία στο δήμο Θέρμης 

θα κατευθυνθούν προς τα σχολεία μας 

και σε κάθε κοινωνική δομή του δήμου 

που τους δύσκολους αυτούς μήνες βρί-

σκεται στο πλευρό των πλέον αδύνατων 

πολιτών. Εύχομαι το παράδειγμα της 

Eurolamp να βρει και άλλους μιμητές. 

Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας, ο καθέ-

νας με τον τρόπο που μπορεί, να συν-

δράμουμε ώστε ξεπεράσουμε αυτήν την 

πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση με τις 

μικρότερες επιπτώσεις» δήλωσε ο δή-

μαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπου-

λος.

Χιλιάδες μάσκες και αντισηπτικά
προσέφερε στο δήμο Θέρμης η Eurolamp

ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Γιατί νιώθεις θυμό, ενώ εύχεσαι να μην 
ήσουν τόσο θυμωμένος; Τι θυμώνει 

έναν έφηβο, σε τι βοηθά αυτό; Πως αλλη-

λοεπιδράς με τους άλλους; Αυτά και άλλα 

θέματα που σχετίζονται με τον θυμό στην 

εφηβική ηλικία συζητήθηκαν το Σάββατο, 

20 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη διαδικτυ-

ακή συζήτηση με εφήβους. Στη συνάντη-

ση με θέμα «Εύχομαι να μην ήμουν τόσο 

θυμωμένος/η, αλλά είμαι: Θυμός, ο δικός 

μου μηχανισμός άμυνας» έφηβοι και έφη-

βες, μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και 

λυκείων του δήμου Θέρμης, συμμετείχαν 

στη συζήτηση και εξέφρασαν τις απόψεις 

και τις ανησυχίες τους σε θέματα όπως: 

Μύθοι γύρω από το θυμό, τι θυμώνει έναν 

έφηβο/ μια έφηβη;, δύναμη ή αδυναμία η 

έκφραση του θυμού;, ο θυμός ως μέσο επι-

κοινωνίας και αλληλεπίδρασης, βοηθά σε 

κάτι η έκφραση του θυμού μου;, διαφορές 

φύλου στο βίωμα του θυμού, ο θυμός και 

η επιθετικότητα είναι το ίδιο;, τρόποι διαχεί-

ρισης και εκτόνωσης θυμού και επιπτώσεις 

της μη διαχείρισης του θυμού. Η δράση 

συναντήσεις με εφήβους: Οι έφηβοι και 

τα συναισθήματά τους στην Covid εποχή» 

περιλαμβάνει έξι συνολικά συναντήσεις και 

υλοποιείται από τον δήμο Θέρμης, μέλος 

του «Διεθνές Δικτύου των Πόλεων που 

Μαθαίνουν» της UNESCO (Global Network 

of Learning Cities) στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Συμβουλευτικός Σταθμός υπο-

στήριξης μαθητών και γονέων του Δήμου 

Θέρμης» σε συνεργασία με την Αναπτυξια-

κή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. με την 

ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Εκπαίδευσης του ΟΗΕ.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την 
εγγραφή στον δεύτερο κύκλο της 

σχολής γονέων η οποία υλοποιείται στο 

πλαίσιο των δράσεων του «Συμβουλευτι-

κού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών και 

Γονέων δήμου Θέρμης» από την Αντιδη-

μαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πο-

λιτισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία 

με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟ-

ΛΙΚΗ Α.Ε. Οι δέκα εξ’ αποστάσεως δίω-

ρες συναντήσεις απευθύνονται σε γονείς, 

κατοίκους του δήμου Θέρμης των οποίων 

τα παιδιά φοιτούν στα σχολεία της πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή νηπια-

γωγείο και δημοτικό, του δήμου Θέρμης. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο παιδείας 

Στέλιο Αποστόλου «στόχος είναι μέσα 

από τη συζήτηση θεμάτων που απασχο-

λούν τους γονείς παιδιών ηλικίας 4-12 

ετών, όπως για παράδειγμα η συνεργασία 

γονέα-εκπαιδευτικού, ο βαθμός εμπλο-

κής του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

η ευαισθητοποίηση και η αποδοχή της 

διαφορετικότητας, η επιτυχής προσαρ-

μογή σε δυσκολίες, και πολλά άλλα, να 

βοηθήσουμε τον γονιό να αντιληφθεί σε 

βάθος τον ρόλο του και να συμβάλει δη-

μιουργικά και αποτελεσματικά στην ολό-

πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των παιδιών». Στις συναντήσεις, που θα 

πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 

κάθε Δευτέρα από τις 17.30 έως τις 19.30 

μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι γονείς, 

είτε έχουν παρακολουθήσει κάποιον 

προηγούμενο κύκλο, είτε όχι, καθώς θα 

υπάρχει πλήρη διαφοροποίηση της θεμα-

τολογίας. Η συμμετοχή στις σχολές είναι 

δωρεάν. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν 

να υποβληθούν έως τις 22 Μαρτίου στο 

φαξ 2310.486.203 ή στο email: epita@

anatoliki.gr. Υπεύθυνη Σχολών Γονέ-

ων: Ελευθερία Πήτα, τηλ. 2310463930/ 

6983.88.48.76

Διαδικτυακή συνάντηση
για εφήβους: Θυμός, ο δικός μου 
μηχανισμός άμυνας

Εγγραφές στον δεύτερο κύκλο 
διαδικτυακών συναντήσεων
της «Σχολής Γονέων δήμου Θέρμης»
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δράση εθελοντισμού
Πάντα δραστήριοι, ακόμη και εν καιρώ πανδημίας, οι 

νέοι του δήμου θέρμης πραγματοποιούν εθελοντικές 

δράσεις, περνώντας το δικό τους μήνυμα για τον εθελο-

ντισμό, το περιβάλλον και τις παρεμβάσεις που μπορούμε 

όλοι να κάνουμε ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί 

για τον τόπο που ζούμε. Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, τα 

μέλη του Τοπικού Κύκλου Θέρμης – Τριαδίου, πραγμα-

τοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό με σκοπό την απομά-

κρυνση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων. Τηρώντας 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας οι νέοι μάζεψαν τα 

απορρίμματα και τα πλαστικά από δρόμους της περιοχής 

της Θέρμης. Δυστυχώς, όπως ανέφεραν, «τα απορρίμματα 

ήταν πολλά και αυτό δεν ήταν ευχάριστο». 

Οι νέοι θέλουν να περάσουν ένα σαφές μήνυμα προς τους 

πολίτες, πως «ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον αποτε-

λεί βάση για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά 

μας. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Πέρα από τη συλλογική, η 

στάση απέναντι στο περιβάλλον είναι και θέμα προσωπι-

κής ευθύνης του καθενός». Ο Τοπικός Κύκλος Θέρμης – 

Τριαδίου, συμφώνησε πως σε κοντινό χρονικό διάστημα η 

δράση θα πραγματοποιηθεί ξανά, με διαφορετική επιλογή 

στο χάρτη της περιοχής.

18 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 201

Παράδειγμα προς μίμηση είναι η συνεργασία γονιών και 
παιδαγωγών στον παιδικό σταθμό «Γλυκές Μελωδί-

ες» ο οποίος βρίσκεται στην Καρδία. Η συνεργασία και η 

επικοινωνία με τους γονείς είναι πολύ σημαντικό μέρος της 

δουλειάς των παιδαγωγών και απαραίτητο για να υπάρχει 

κοινή στάση στο σχολείο και το σπίτι σε ζητήματα που αφο-

ρούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο 

οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τους γονείς να διατυπώσουν 

ερωτήματα, να λύνουν απορίες και τους βοηθούν να εκ-

παιδευτούν στο γονεϊκό ρόλο. Από την άλλη, o Σύλλογος 

Γονέων συμβάλλει όπου είναι δυνατό στις προσπάθειες των 

παιδαγωγών. Πρόσφατα ο σύλλογος συνέδραμε την υπεύ-

θυνη της δομής, Δήμητρα Σκίζα στην ετήσια ανανέωση του 

παιδαγωγικού υλικού του σταθμού. Έτσι, προμήθευσε τη 

δομή με ένα ελατήριο τεσσάρων θέσεων προσαρμοσμένο 

στην ηλικία των παιδιών και η αυλή του σταθμού εμπλου-

τίστηκε με μια επιπλέον διασκεδαστική δράση. Μάλιστα, 

αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της προηγούμενης 

σχολικής περιόδου τα οποία με τη παιδαγωγό τους και τότε 

υπεύθυνη της δομής Σταματία Σταυρίδου κατάφεραν με τα 

χριστουγεννιάτικα κάλαντα να συγκεντρώσουν σημαντικό 

μέρος του ποσού που απαιτούνταν για την προμήθεια του 

συγκεκριμένου οργάνου.

Επιπλέον, αγοράστηκε ένα φωτεινό διαδραστικό τραπέζι 

με τη συμβολή της οικογένειας Κοσκινόπουλου η οποία 

με προθυμία βοήθησε στη συμπλήρωση του απαραίτητου 

χρηματικού ποσού. Έτσι, τα παιδιά μπορούν, πλέον, να 

εξασκούνται στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων για την 

ηλικία τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Ο πρόεδρος των Κέντρων Πρόνοιας, Φροντίδας και Προ-

σχολικής Αγωγής Αργύρης Μωραϊτης και η διευθύντρια 

των δομών Ελένη Τσολακίδου «ευχαριστούν για την πρω-

τοβουλία και ευελπιστούν όλοι οι γονείς να έχουν τέτοιου 

είδους ευαισθησίες που προάγουν την ποιότητα της εκπαί-

δευσης και φιλοξενίας των παιδιών στους χώρους των βρε-

φονηπιακών και παιδικών σταθμών του δήμου Θέρμης».

Συνεργασία γονιών και παιδαγωγών στον παιδικό 
σταθμό «ΓΛΥΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ» της Καρδίας

Ευχαριστήριο
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο 
Αργύρη, τον κύριο Κώστα και  τους συνεργάτες 

τους που φρόντισαν στις 2 Μαρτίου 2021, το κλάδε-

μα των δέντρων της αυλής μας, που τόσο το είχανε 

ανάγκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έτσι έδωσαν στους μικρούς μας μαθητές τη χαρά να 

«αγκαλιάσουν» την ομορφιά των νεόκοπων κορμών 

και τη δυνατότητα να παίξουν μαζί τους.

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας συγχαίρουμε για την 

εξαιρετική εργασία σας.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1821»

Προχωρά ο σχεδιασμός για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης
Στον ορισμό Οργανωτικής Επιτροπής η οποία αναλαμ-

βάνει την ευθύνη του εορτασμού της επετείου των δια-

κοσίων χρόνων από την ελληνική επανάσταση στο δήμο 

Θέρμης, προχώρησε η διοίκηση του δήμου. Επίκεντρο 

των εορτασμών είναι φυσικά η περιοχή των Βασιλικών η 

οποία πρωταγωνίστησε στον απελευθερωτικό αγώνα, με 

κορυφαίο γεγονός τη μάχη των Βασιλικών και τη θυσία 

των παλικαριών του καπετάν Χάψα, τον Ιούνιο του 1821. 

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιά-

σκεψη, υπό τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπου-

λο, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν όσοι πρόκει-

ται να στελεχώσουν την Οργανωτική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με την πρόταση του δημάρχου η Επιτροπή απο-

τελείται από 19 μέλη, με πρόεδρο την Αθηνά Παπαδάκη, 

πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλ-

λοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης και αντιπρόεδρο 

τον Στέλιο Αποστόλου, αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προ-

στασίας. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης:

- όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου από τη δημο-

τική ενότητα Βασιλικών (Απόστολος Τσολάκης, Βασίλης 

Μουστάκας, Ευαγγελία Κούτρη, Ευγενία Αγοραστούδη, 

Κωνσταντίνος Γραικός και Δημήτρης Βλαχομήτρος).

- τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικών (Αστέριος 

Καρακώττας, Γιώργος Μουστάκας, Νίκος Ιωαννίδης, Όλγα 

Γιαννιού, Ρούλα Καραμανώλη, Ανδρονίκη Σαλαγκούδη 

και Γιώργος Βουλγαρούδης).

- οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Λιβαδίου  Δημήτρης Γουδή-

ρας και Περιστεράς Δημήτρης Ντισλής.

Συμμετέχουν επίσης, ο πρόεδρος του Λαογραφικού Χο-

ρευτικού Συλλόγου Βασιλικών Αριστοτέλης Γεροθανάσης, 

ο τέως πρόεδρος της κοινότητας Βασιλικών Στέλιος Δού-

μπλιος και ο επικοινωνιολόγος, εκδότης της εφημερίδας 

“Άποψη” Γιάννης Πολυράκης

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο δήμαρχος Θέρμης ενη-

μέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα βήματα τα οποία 

έχουν γίνει έως τώρα σχετικά με τη συμμετοχή του δή-

μου στον εορτασμό της επετείου των διακοσίων χρόνων 

από τον απελευθερωτικό αγώνα. Εξήγησε κατ’ αρχάς ότι 

ο δήμος αξιοποίησε την πρόσκληση του υπουργού Εσω-

τερικών με την οποία καλούσε τους δήμους και τις περι-

φέρειες της χώρας να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου 

να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός 

και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της 

συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την ελληνική επανά-

σταση του 1821. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος σκο-

πός της συγκεκριμένης πρόσκλησης ήταν η ανάδειξη του 

ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, σε περιοχές οι 

οποίες συνδέονται με τον απελευθερωτικό αγώνα. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης εργάστηκε με ταχύτη-

τα και κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση η οποία έχει ως 

στόχους:

- Να αναδείξει το μέγεθος του ιστορικού γεγονότος της μά-

χης των Βασιλικών στο ευρύ κοινό.

- Να τιμήσει τα Βασιλικά ως πρωταγωνιστή του αγώνα 

κατά των Τούρκων το 1821.

- Να συμβάλει μέσα από μία σειρά δράσεων ώστε να μά-

θουν οι νέοι την ιστορία του τόπου τους, προκειμένου να 

γίνουν αντάξιοι συνεχιστές της πολιτιστικής αυτής κληρο-

νομιάς.

Ειδικότερα, η πρόταση την οποία υπέβαλλε ο δήμος Θέρ-

μης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλαμβάνει με-

ταξύ άλλων την ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής 

πλατείας των Βασιλικών, την εγκατάσταση μνημείου, στη 

μνήμη των αγωνιστών της περιοχής το 1821, την εγκατά-

σταση μόνιμου πληροφορικού περιπτέρου (Infokiosk) το 

οποίο θα λειτουργήσει ως μόνιμη έκθεση, ανοικτή προς το 

κοινό και θα προβάλει ψηφιακά όλα τα ιστορικά γεγονό-

τα σχετικά με τη μάχη των Βασιλικών και τη συμβολή της 

στην Επανάσταση του 1821, την αποτύπωση των ιστορι-

κών γεγονότων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπό τη 

μορφή εκπαιδευτικής πλατφόρμας κ.ά. 

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Θέρμης, μέρος αυτής της πρότα-

σης έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό προς ένταξη στο πρόγραμ-

μα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ όσον αφορά τις υπόλοιπες, μη 

επιλέξιμες δράσεις, θα υλοποιηθούν και αυτές με χρημα-

τοδότηση του δήμου. «Με αυτό το κομμάτι των ενεργειών, 

των δράσεων και των εκδηλώσεων που θα συμπληρώ-

σουν τις επιλέξιμες δράσεις θα ασχοληθεί η Οργανωτική 

Επιτροπή», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος. Παράλληλα 

ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να αγκαλιάσουν αυ-

τήν την προσπάθεια και να εργαστούν με πολύ εντατικούς 

ρυθμούς καθώς οι τελικές προτάσεις του δήμου προς την 

Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα πρέπει να κατατεθούν το αρ-

γότερο ως τις 31 Μαρτίου. 

«Η πρόταση του δημάρχου να τεθώ επικεφαλής αυτής της 

Επιτροπής με γεμίζει με ευθύνη. Είναι ένα στοίχημα για το 

δήμο μας, να προβάλουμε στο πανελλήνιο την ιστορία 

των Βασιλικών, του Λιβαδίου και της Περιστεράς και τη 

συμμετοχή της περιοχής στον απελευθερωτικό αγώνα. Θα 

πετύχουμε αυτόν το στόχο με σκληρή δουλειά και αρμονι-

κή συνεργασία», υπογράμμισε η πρόεδρος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής Αθηνά Παπαδάκη. 

ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει συνεδριάσει αρκετές φορές 

κι επίσης προχώρησε ήδη στη συγκρότηση δύο υποεπι-

τροπών οι οποίες θα συνδράμουν την όλη προσπάθεια. 

Στην Επιστημονική υποεπιτροπή συμμετέχουν οι: Δημή-

τρης Γουδήρας, καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδίου, Ευθύμιος Λίτσας, ανα-

πληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Παλαιογραφίας, Κωνστα-

ντίνος Κωτσιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα 

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του 

ΑΠΘ, Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του 

Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ 

και Αναστάσιος Σινάκος, βυζαντινολόγος.

Στην υποεπιτροπή Παιδείας συμμετέχουν οι: Βασίλης Σαρ-

ρής, γυμνασιάρχης 1ου γυμνασίου Τριλόφου, Νίκος Μα-

λούσης, εκπαιδευτικός, Δήμητρα Μπεχλιβάνη, εκπαιδευ-

τικός, Αναστασία Πιπινίκα, τέως εκπαιδευτικός, Αστέριος 

Σαμαράς, τέως εκπαιδευτικός, Χάρης Γκαϊδατζής, πρώην 

γυμνασιάρχης γυμνασίου Βασιλικών και Νίκος Μάλαμας, 

εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου.
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Τη δυνατότητα παρακολούθησης on line προγραμ-
μάτων δίνει η Σχολή Χορού της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου 

Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) σε όσους θέλουν να ενισχύσουν τη 

σωματική τους ευεξία, την ευλυγισία, αλλά και να χα-

λαρώσουν με την αγαπημένη τους ενασχόληση από την 

ασφάλεια του σπιτιού τους, αφού συνεχίζουν να παρα-

μένουν κλειστοί οι χώροι πολιτισμού και άθλησης. Τα 

προγράμματα περιλαμβάνουν μαθήματα μπαλέτου, μο-

ντέρνου χορού και πιλάτες για μικρούς και μεγάλους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με τους μικρούς 

μαθητές και μαθήτριες δίνεται η ευκαιρία και στους γο-

νείς να «ξεμουδιάσουν» παρέα με τα παιδιά τους με 

ασκήσεις ειδικά σχεδιασμένες γι’ αυτούς. 

«Από την πρώτη κιόλας φάση της πανδημίας, η ΔΕΠ-

ΠΑΘ είναι δίπλα σε όλους τους σπουδαστές και τις 

σπουδάστριες της Σχολής Χορού, του Δημοτικού Ωδεί-

ου, των εικαστικών και πολιτιστικών προγραμμάτων 

προσφέροντάς τους μαθήματα μέσω διαδικτύου. Επι-

πλέον, το καλλιτεχνικό προσωπικό της ΔΕΠΠΑΘ παρα-

μένει κοντά και σε όσους επιθυμούν να ψυχαγωγηθούν 

με δημιουργικό τρόπο στο σπίτι με μικρά βίντεο  που 

ανεβαίνουν, σχεδόν, καθημερινά στα κοινωνικά μέσα 

που διαθέτει» σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΔΕΠΠΑΘ 

Αθηνά Παπαδάκη. «Αυτό το διάστημα είμαστε ανοι-

χτοί σε νέες αιτήσεις για τη Σχολή Χορού και καλούμε 

όσους θέλουν να ασχοληθούν με το χορό ή να συνεχί-

σουν τις σπουδές τους να μη διστάσουν να δηλώσουν 

συμμετοχή». 

Τα on line αυτά προγράμματα της Σχολής Χορού προ-

σφέρουν μαθήματα χορού σε πραγματικό χρόνο μέσω 

της πλατφόρμας zoom, αλλά και επιπλέον ασκησιο-

λόγιο το οποίο περιλαμβάνει video με ασκήσεις, link 

με υλικό κατάλληλο για την ηλικία, το μαθησιακό και 

το χορευτικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα, οδηγίες 

για τη δημιουργία χορογραφιών και την ορθή εκτέλεση 

ασκήσεων καθώς και ζωγραφιές, παραμύθια και παιχνί-

δια με θέμα τον χορό για τις μικρότερες ηλικίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την 

Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης στα τηλέ-

φωνα 2310463423, 2310461655.

Συνεχίζονται τα online προγράμματα
της Σχολής Χορού της ΔΕΠΠΑΘ

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ, ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΛΑΤΕΣ
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Δύο διαγωνισμούς που αναδεικνύουν τις πιο πρωτό-
τυπες και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, ώστε να 

αυξήσουμε το αστικό πράσινο και ταυτόχρονα να μετα-

τρέψουμε τα πάρκα σε έργα τέχνης διοργανώνει ο δήμος 

Θέρμης. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έρ-

γου Conse-pp, που αφορά στην προστασία της τοπικής 

χλωρίδας και τη διατήρηση της φυτοποικιλότητας μέσα 

από τη συλλογή, διατήρηση και αξιοποίηση σπάνιων ή 

απειλούμενων αυτοφυών ενδημικών φυτών. Στόχος των 

δύο διαγωνισμών είναι το ευρύ κοινό να γνωρίσει αυτά 

τα είδη προτεραιότητας της περιοχής, να τα αγαπήσει και 

κυρίως να τα προστατεύσει.

Ο πρώτος διαγωνισμός με τίτλο «Your own biodiversity 

plants pot» αφορά στο σχεδιασμό χώρων πρασίνου. 

Αναζητεί τις πιο καινοτόμες ιδέες για το πώς μπορούμε να 

κάνουμε την πόλη μας πιο πράσινη, τις επιβραβεύει και 

τέλος οι νικητές θα δουν τις ιδέες τους να εφαρμόζονται 

στην πράξη. Στόχος είναι να επιβραβευτούν οι καινοτό-

μες εναλλακτικές προτάσεις για την προστασία, αλλά και 

την αύξηση των μικρών χώρων πρασίνου στο σύγχρο-

νο αστικό περιβάλλον μέσω του σχεδιασμού πρότυπου 

«φυτοδοχείου ή παρτεριού βιοποικιλότητας». Πατήστε 

για πληροφορίες διαγωνισμού «your own biodiversity 

plants pot».

Αν από την άλλη, κάποιος έχει ταλέντο στο graffiti και 

κάνει μοναδικά σχέδια, τότε μπορεί να συμμετάσχει στον 

καλλιτεχνικό διαγωνισμό «graffiti green PARKS» και να 

βοηθήσει να μετατραπούν τα πάρκα της πόλης σε «έργα 

τέχνης»! Οι καλλιτέχνες graffiti καλούνται να εμπνευ-

στούν από τα φυτά προτεραιότητας που βρίσκονται στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον και με την καλλιτεχνική 

τους δημιουργία να τα αναδείξουν και να τα προβάλ-

λουν. 

Στο πλαίσιο του έργου Conse-pp πραγματοποιήθηκαν 

δράσεις συλλογής, διατήρησης και αξιοποίησης εβδο-

μήντα σημαντικών ειδών προτεραιότητας, δηλαδή σπά-

νιων, ενδημικών, απειλούμενων φυτών, για τα οποία 

συλλέχθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό μέσω βοτανικών 

αποστολών στη διασυνοριακή περιοχή της Μακεδονί-

ας. Τα φυτά αναπαράχθηκαν σύμφωνα με πρωτόκολλο 

αναπαραγωγής που αναπτύχθηκε μέσα από ερευνητική 

διαδικασία και κάποια από αυτά εγκαταστάθηκαν ήδη 

στο «Πάρκο Φυτοποικιλότητας» το οποίο κατασκευά-

στηκε στην Καρδία του Δήμου Θέρμης.

Το έργο «Improving the conservation of the priority 

plants in the cross border area» (Βελτίωση της διατήρη-

σης φυτών προτεραιότητας στη διασυνοριακή περιοχή) 

με ακρωνύμιο «conse-pp» συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμε-

τεχουσών χωρών στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνερ-

γασίας INTERREG IPA CBC «Greece – Republic of North 

Macedonia 2014-2020».

Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμοί για «πιο πράσινη πόλη»
και «πάρκα έργα τέχνης»

ThermisDromena_201.indd   20ThermisDromena_201.indd   20 12/3/21   5:47 PM12/3/21   5:47 PM



21ΤΕΥΧΟΣ 201 Ρεπορτάζ

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Επισκεφθείτε τις βιβλιοθήκες
του δήμου Θέρμης με ένα «κλικ»
Πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες θα παρέχει η Δημοτι-

κή Βιβλιοθήκη Θέρμης μέσα από την πλατφόρμα 

https://library.thermi.gr/ με την ολοκλήρωση του ηλε-

κτρονικού καταλόγου του δικτύου βιβλιοθηκών του 

δήμου Θέρμης. Πρακτικά, οι νέες αυτές ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, που θέτει σε εφαρμογή η Δημοτική Βιβλιο-

θήκη, επιτρέπουν στους βιβλιόφιλους να περιηγηθούν 

on-line στη συλλογή των βιβλιοθηκών του δήμου Θέρ-

μης από όπου κι αν βρίσκονται, να εντοπίζουν αυτό που 

τους ενδιαφέρει και να κάνουν κράτηση για να το παρα-

λάβουν από την πλησιέστερη βιβλιοθήκη του δικτύου.  

Φυσικά, δεν πρόκειται για έναν απλό στατικό κατάλογο, 

αλλά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δίνει τη 

δυνατότητα μέσα από επιλογές να βρίσκονται πληρο-

φορίες αποδελτιωμένες με λέξεις κλειδιά και κριτήρια. 

Αναλυτικά, οι χρήστες θα μπορούν, αφού κάνουν την 

εγγραφή τους και λάβουν τους κωδικούς τους από την 

κεντρική βιβλιοθήκη, να εντοπίζουν εύκολα τα βιβλία ή 

αλλά τεκμήρια που τους ενδιαφέρουν, να  «βλέπουν» 

την κατάστασή τους, δηλαδή αν δανείζεται ή όχι, να 

γνωρίζουν τη ημερομηνία επιστροφής τους, να κάνουν 

«κράτηση» και τέλος να ανανεώνουν το υλικό με το 

οποίο είναι ήδη «χρεωμένοι» χωρίς να επισκεφτούν το 

χώρο της βιβλιοθήκης. Έπειτα από συνεννόηση με την 

κεντρική βιβλιοθήκη οι χρήστες μπορούν να παραλαμ-

βάνουν το βιβλίο που τους ενδιαφέρει από την πλησι-

έστερη γι’ αυτούς βιβλιοθήκη. «Αυτό είναι κάτι ασφα-

λές, ενδιαφέρον, αλλά και χρήσιμο για το αναγνωστικό 

κοινό το οποίο έρχεται πιο κοντά και με ασφάλεια στην 

εξερεύνηση της συλλογής του δικτύου Βιβλιοθηκών 

του δήμου μας» τονίζει η Αθηνά Παπαδάκη, πρόεδρος 

της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του τμήματος βιβλιο-

θηκών της ΔΕΠΠΑΘ Χρήστο Βαγιωνά «αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το έργο μετάπτωσης και οργάνωσης των 

συλλογών, έχει αναλάβει, αφιλοκερδώς, το τμήμα Βι-

βλιοθηκονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας 

σε συνεργασία με τους βιβλιοθηκονόμους της Δημο-

τικής Βιβλιοθήκης και τους ευχαριστούμε για την δια-

χρονική και εποικοδομητική συνεργασία, με στόχο την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μας».

Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έρ-

γου με την μετάπτωση των δεδομένων των συλλογών 

της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και των 

δημοτικών βιβλιοθηκών του Κέντρου Πολιτισμού Βα-

σιλικών, του Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ρυσίου, καθώς και 

του Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού. Σύντομα στον 

κεντρικό ηλεκτρονικό κατάλογο και στην πλατφόρμα 

θα προστεθούν και οι συλλογές των Δημοτικών Βιβλι-

οθηκών των Κέντρων Πολιτισμού Τριλόφου και Ταγα-

ράδων. Τα βήματα καινοτομίας και εξωστρέφειας της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης δεν σταματούν εδώ. 

Επόμενο προγραμματισμένο βήμα είναι η ενεργή συμ-

μετοχή της Βιβλιοθήκης του δήμου Θέρμης  ως ιδρυ-

τικό μέλος στη διαδημοτική προσπάθεια για τη δημι-

ουργία μίας Μητροπολιτικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης σε 

συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες των δήμων Θεσσαλονί-

κης, Καλαμαριάς και Παύλου Μελά.   

Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο βιβλιοθηκών του δήμου 

Θέρμης, όλο το διάστημα του lockdown δεν έχει στα-

ματήσει τη λειτουργία του ούτε για μία μέρα, εξυπηρε-

τώντας το αναγνωστικό κοινό μέσω της πλατφόρμας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες χρήσης και 

κωδικούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νήσουν με την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 

2310463423 (εσωτερικό 106), από Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή και από τις 8:00 έως τις 14:30.

Τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη σχέση μας με 
το διαδίκτυο, αλλά και γενικότερα με τη χρήση των 

οθονών κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξέτασε η διαδι-

κτυακή ομιλία με τίτλο «Η πανδημία και η σχέση μας με 

τις οθόνες», την οποία διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης 

«Ελπίδα», την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021. Στόχος 

ήταν μέσα από τη συζήτηση που συντόνισαν οι Γεωργία 

Γκιούρκα και Μαριάννα Δρακοπούλου, ψυχολόγοι του Κέ-

ντρου Πρόληψης, να φωτιστούν πτυχές ως προς την χρήση 

του διαδικτύου και γενικότερα της «οθόνης» και να αναζη-

τήσουμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε 

μια πιο «υγιή» σχέση μαζί τους.

Αρχικά έγινε μια σύντομη θεωρητική τοποθέτηση φωτίζο-

ντας τις σημαντικότερες πτυχές του συγκεκριμένου θέματος, 

έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το εφαλτήριο συζήτησης, κα-

τάθεσης απόψεων, προτάσεων και ιδεών που θα μπορού-

σε ο κάθε συμμετέχων να αξιοποιήσει στο δικό του πλαίσιο 

και για τις δικές του ανάγκες.

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: 
«Η πανδημία και η σχέση μας με τις οθόνες»
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ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκπαίδευση με online μαθήματα

Μια νέα εικαστική αντίληψη για τις 
εξωτερικές όψεις των δημοσίων 

σχολείων του δήμου Θέρμης προωθεί η 

ανατιδημαρχία Παιδείας. Στόχος της φιλό-

δοξης προσπάθειας είναι η αλλαγή της αι-

σθητικής, η αποφυγή των βανδαλισμών, 

η ανάδειξη του ταλέντου νέων καλλιτε-

χνών και η εν γένει προστασία της δημόσι-

ας αισθητικής. Στο επίκεντρο της νέας αυ-

τής προσπάθειας βρίσκεται η αξιοποίηση 

προτάσεων και πρωτοβουλιών που προ-

έρχονται από νέους ανθρώπους οι οποίοι 

ενδεχομένως είναι μέλη της σχολικής κοι-

νότητας του δήμου Θέρμης και ταυτόχρο-

να η ενεργοποίηση της ίδιας της σχολικής 

κοινότητας, δηλαδή των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και των συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων για την προστασία της δη-

μόσιας αισθητικής. Η αρχή έγινε από την 

εξωτερική τοιχοποιία του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Θέρμης με την αξιοποίηση της 

τέχνης του «graffiti». Στο πλαίσιο αυτό 

δύο νέοι καλλιτέχνες η ομάδα των HOS 

(Άγγελος Καρακούλας) και WEMS (Πολύ-

δωρος Τεμέλογλου), μαθητές Γυμνασίων 

του δήμου, ζωγράφισαν όμορφα σχέδια 

και στόλισαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Θέρμης. Την πρωτοβουλία της αντιδη-

μαρχίας Παιδείας του δήμου Θέρμης (η 

οποία κάλυψε και το κόστος των χρωμά-

των) πλαισίωσαν με την συμμετοχή και 

υποστήριξή τους, η πρόεδρός της Πρω-

τοβάθμιας σχολικής επιτροπής Ευαγγέλια 

Κούτρη, ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 

σχολικής επιτροπής Αχιλλέας Μεταλού-

λης, η διεύθυνση του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Θέρμης, ο σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του σχολείου και ο Τοπικός 

Κύκλος Θέρμης - Τριαδίου του Συμβου-

λίου Νέων δήμου Θέρμης. Ευχάριστη έκ-

πληξη κατά τη διάρκεια δημιουργίας της 

εικαστικής παρέμβασής ήταν τα δεκάδες 

θετικά σχόλια των περαστικών και κυρίως 

των νέων ανθρώπων, οι οποίοι έδειξαν 

ενδιαφέρον και για τις λεπτομέρειες του 

έργου, την έμπνευση των καλλιτεχνών και 

την τελική δημιουργία.

«Θέλουμε οι νέοι να εκφραστούν μέσα 

από τα δικά τους μάτια και ταυτόχρονα 

να προστατέψουμε το δημόσιο χώρο από 

τους βανδαλισμούς» υπογράμμισε σε δη-

λώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας του 

δήμου Θέρμης Στέλιος Αποστόλου. Ζή-

τησε, επίσης, «από την κοινωνία και τη 

νέα γενιά να σεβαστεί το καλλιτεχνικό δη-

μιούργημα των παιδιών. Να μην βανδα-

λιστεί και όλοι μαζί να κάνουμε το δήμο 

μας πιο όμορφο».

Η εκπαίδευση των μελών του συλλό-
γου Εθελοντών Πολιτικής Προστα-

σίας Μίκρας συνεχίζεται και στην εποχή 

της καραντίνας. Τα σεμινάρια πραγματο-

ποιούνται με on line μαθήματα. Μεταξύ 

των θεματικών που εκπαιδεύονται είναι 

η πολιτική προστασία, ο εθελοντισμός, 

οι πρώτες βοήθειες, η ορεινή διάσωση, 

η πυρόσβεση, η δασική πυρόσβεση και 

οι τηλεπικοινωνίες. Ανυπομονούν βέβαια 

να μπορούν και πάλι να συγκεντρώνονται 

στη βάση τους.

Νέα εικαστική αντίληψη για τα
δημόσια σχολεία του δήμου Θέρμης
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Εργασίες συντήρησης στα δημοτικά 
αθλητικά κέντρα
Σειρά παρεμβάσεων σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις υλοποιεί ο δήμος 

Θέρμης, προκειμένου να αποκαταστα-

θούν βλάβες, αλλά και να βελτιωθεί η 

λειτουργικότητά τους. Ειδικότερα, Το τε-

λευταίο χρονικό διάστημα τα συνεργεία 

της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης 

εκτελούν εργασίες στα ποδοσφαιρικά 

γήπεδα της Θέρμης, του Κάτω Σχολαρί-

ου, της Σουρωτής, του Πλαγιαρίου, του 

Τριλόφου των Βασιλικών, του Τριαδίου, 

της Νέας Ραιδεστού και της Αγίας Παρα-

σκευής. Στους συγκεκριμένους αθλη-

τικούς χώρους έγινε επισπορά γκαζόν, 

ελέγχθηκε ο ηλεκτρολογικός εξοπλι-

σμός, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις κα-

θώς και τα συστήματα ποτίσματος, ενώ 

ανακατασκευάζεται το ποτιστικό σύστη-

μα σε γήπεδα όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Τριλόφου 

έχουν δρομολογηθεί εκτεταμένες παρεμ-

βάσεις ανακατασκευής του χλοοτάπητα 

που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες.

Παράλληλα σε όλες τις κλειστές αθλητι-

κές εγκαταστάσεις αντικαθίσταται σταδια-

κά ο φωτισμός με νέες λάμπες τελευταί-

ας τεχνολογίας τύπου LED, για καλύτερη 

απόδοση, αλλά και εξοικονόμηση.

«Θέλουμε οι αθλητικές εγκαταστάσεις 

του δήμου να βρίσκονται στην καλύτε-

ρη δυνατή κατάσταση ώστε να διασφα-

λίζονται άριστες συνθήκες άθλησης και 

ψυχαγωγίας, τόσο για τους αθλητές, όσο 

και για τους δημότες μας», αναφέρει ο 

αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος 

Λαγός.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Νέα διανομή για τους 232 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Παράταση ισχύος εγκριτικών 
αποφάσεων για ΚΕΑ
και επίδομα στέγασης

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας και με ραντεβού πραγματοποιή-

θηκε η 27η δωρεάν διανομή τροφίμων για 

τα 232 νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του 

ΤΕΒΑ. Αναλυτικά, την Πέμπτη 18 Φεβρου-

αρίου, από τις 8:30 έως τις 14:00, στο Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης 

διανεμήθηκαν κοτόπουλο, ελαιόλαδο, ζά-

χαρη, ζυμαρικά, ρύζι, φακές, φασόλια. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προ-

στασίας, η διανομή έγινε μόνο με ραντεβού. 

Για την ασφάλεια όλων, κάθε ωφελού-

μενος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά για την 

ώρα και θα πρέπει να τηρήσει με ακρίβεια 

το ραντεβού του, ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός. Οι διανομές ΤΕΒΑ γίνονται 

στο πλαίσιο εφαρμογής ευρωπαϊκού προ-

γράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ). Στο δήμο Θέρμης ωφε-

λούνται από το ΤΕΒΑ 232 νοικοκυριά. Δι-

καιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του Κοινω-

νικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που 

έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να παίρνουν 

και τρόφιμα από το ΤΕΒΑ. Υπενθυμίζεται, 

όμως, ότι όσοι παίρνουν ΤΕΒΑ αποκλεί-

ονται αυτόματα από το δικαίωμα να είναι 

ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλεί-

ου του δήμου.

Για τρεις μήνες παρατείνεται η ισχύς των 
εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμά-

των «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και 

«Επίδομα Στέγασης», οι οποίες θα έπρε-

πε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: 

Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021 

σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφα-

ση που ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων 

προστασίας από τη διάδοση του κορωνο-

ϊού. Στις εν λόγω αιτήσεις εμπεριέχονται 

και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που 

έχουν παραταθεί με υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά, στον ακόλουθο πίνακα φαίνε-

ται πότε πρέπει να γίνει επανυποβολή των 

αιτήσεων ανάλογα με τον μήνα αρχικής 

έγκρισης τους, τον μήνα που θα έπρεπε να 

επανυποβληθούν κανονικά και τέλος τον 

μήνα στον οποίο θα πρέπει να επανυπο-

βληθούν μετά τις παρατάσεις.

Μήνας
Έγκρισης

Μήνας αρχικής
επανυποβολής

Μήνας Επανυποβολής
(µετά τις παρατάσεις)

Μάιος 2020 ή
Αύγουστος 2020

Ιούνιος 2020 ή
Σεπτέµβριος 2020

Ιούλιος 2020 ή
Οκτώβριος 2020

Νοέµβριος 2020 ή
Φεβρουάριος 2021

∆εκέµβριος 2020 ή 
Μάρτιος 2021

Ιανουάριος 2021 ή 
Απρίλιος 2021

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2021
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Μέσω διαδικτύου πραγματοποιήθη-
κε η εκδήλωση για την κοπή της 

πίτας της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπό-

ρων Θέρμης.

Παρόντες, τηρούμενων όλων των μέτρων 

ασφαλείας, ήταν ο πρόεδρος Ευστάθιος 

Πιστέλας, η αντιπρόεδρος Φανή Μπλι-

ούμη και ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος 

Τριανταφυλλίδης οι οποίοι αφού ανταπέ-

δωσαν τις ευχές των καλεσμένων, ευχή-

θηκαν καλή χρονιά με ανοιχτά μαγαζιά.

Την εκδήλωση τίμησαν και έδωσαν χαι-

ρετισμούς και ευχές ο Υπουργός Μακε-

δονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο 

δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-

πουλος, περιφερειακοί σύμβουλοι, στε-

λέχη του εμπορικού κόσμου ο πρόεδρός 

του νεοσύστατου συλλόγου της δημοτι-

κής ενότητας Βασιλικών Απόστολος Μα-

στορίδης καθώς και δεκάδες μέλη.

Μετά από μια 18μηνη προσπάθεια 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 

οριστικής σύστασης και δημιουργίας της 

Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Δημοτι-

κής Ενότητας Βασιλικών. Ένα πάγιο αίτημα 

των επαγγελματιών της περιοχής έλαβε 

σάρκα και οστά με προσωρινό πρόεδρο 

τον Απόστολο Μαστορούδη και 6μελές 

προσωρινό συμβούλιο. Στόχος της ΕΕΕ-

ΔΕΒ είναι η επούλωση των πληγών που 

έχουν αφήσει στους επαγγελματίες τα 

τελευταία δέκα μνημονιακά χρόνια, συ-

μπεριλαμβανομένης της Πανδημίας. Ευ-

χόμαστε από καρδιάς να επιτευχθεί, να 

είναι καλοτάξιδη και δημιουργική με απτά 

αποτελέσματα για τον κλάδο.

Το καμπανάκι για τον κίνδυνο επανεμφά-
νισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα 

μας κρούει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας και καλεί 

τους πτηνοτρόφους να τηρούν όλα τα μέ-

τρα βιοασφάλειας αφού την τρέχουσα πε-

ρίοδο, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της νό-

σου στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, χώρες 

που βρίσκονται στον ίδιο μεταναστευτικό 

διάδρομο άγριων πτηνών με την Ελλάδα 

ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος. Μάλι-

στα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πε-

ριφέρειας η επιζωοτία του νοσήματος στην 

Ευρώπη έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις 

αριθμώντας περισσότερες από 400 εστίες 

σε εκτροφές. Αναφορικά με τα άγρια πτη-

νά, το προσωπικό υπηρεσιών και τα μέλη 

ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριό-

τητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή 

με αυτά, όπως οι δασικοί υπάλληλοι, οι 

κυνηγοί, οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, 

οι ορνιθολόγοι, τα κέντρα περίθαλψης 

κ.λπ. παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα 

τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν 

εντοπίζουν νεκρά ή ημιθανή πτηνά που 

ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου όπως 

κύκνους, αγριόχηνες και αγριόπαπιες. Μά-

λιστα για τον εντοπισμό, τη συλλογή και 

την προσκόμιση τέτοιων πτηνών στις κτη-

νιατρικές υπηρεσίες, προβλέπεται η χορή-

γηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως 

των €30 ανά άγριο πτηνό σύμφωνα με την 

ετήσια Κυβερνητική Απόφαση περί οικονο-

μικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που 

προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 

μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου 

της χώρας. Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρι-

σμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, 

δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται 

τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας 

(γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντι-

σηψία χεριών). Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να λαμβάνουν οδηγίες από τις κατά 

τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες 

και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης (Εθνικό Εργαστήριο Αναφο-

ράς για το νόσημα του ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Η κοπή πίτας της ΕΕΕΘ

Ένωση επαγγελματιών δημιουργήθηκε στα Βασιλικά

Κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλα τα 
μέλη και φίλους της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων ότι, 

από σήμερα είναι προς διάθεση το επετεια-

κό ημερολόγιο-ατζέντα, αφιερωμένο στους 

Θράκες αγωνιστές και την συνεισφορά 

τους στους απελευθερωτικούς αγώνες του 

1821. Για όσους επιθυμούν να το αποκτή-

σουν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με 

το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας, για λεπτομέρειες 

και τον τρόπο παραλαβής του, στα τηλέ-

φωνα 6981167023 (Αριστείδης Χρυσό-

πουλος) και 6906709885 (Κωνσταντίνα 

Καρατσομπάνη).

Μπορεί να απαγορεύονται οι εκδη-
λώσεις για φέτος όμως o Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Φίλων Καρναβαλιού Βα-

σιλικών δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον 

πειρασμό να προσθέσει λίγο χρώμα στην 

πλατεία Χάνια των Βασιλικών...για να 

μπορούν τα παιδάκια να χαρούν λίγο και 

κοντά σε αυτά και οι μεγαλύτεροι!

Στην πλατεία μπήκε και ο «ιππότης του 

στρογγυλού συντριβανιού» για να θυμί-

ζει ότι θα βρίσκεται πάντα κοντά για να 

μας προστατεύει προκειμένου να βγούμε 

πιο δυνατοί από τις δοκιμασίες...

Ημερολόγιο αφιερωμένο
στους Θράκες αγωνιστές

Κορονο-Απόκριες 2021
στα Βασιλικά
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ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως ίσως 
πολλοί από εσάς γνωρίζετε, εδώ και 

καιρό έχουμε αναλάβει την ανέγερση ιε-

ρού ναού προς τιμήν των Εισοδίων της 

Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Φιλοθέης 

της Αθηναίας, στον οικισμό «Φιλοθέη» 

της Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης. 

Είναι ένας ναός, όχι μεγάλων διαστάσε-

ων, μα ούτε και περισσής πολυτέλειας. 

Είναι ένας ναός για να εξυπηρετεί τις ανά-

γκες των αδελφών μας. 

Το έργο από τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 

όπου τέθηκε ο θεμέλιος λίθος και μέ-

χρι σήμερα, έχει προχωρήσει σε μεγάλο 

βαθμό. Πλησιάζει στο να στεγαστεί αλλά, 

δυστυχώς τα χρήματα έχουν τελειώσει 

και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. 

Παρακαλούμε την αγάπη σας, όσοι μπο-

ρείτε και έχετε τη δυνατότητα, (από τα 

λίγα από τους πολλούς γίνονται τα θαύ-

ματα) να συνδράμετε, στη κοινή μας προ-

σπάθεια προς δόξα Θεού! 

Χρήματα μπορείτε να καταθέσετε απευ-

θείας στον παρακάτω τραπεζικό λογα-

ριασμό: Τράπεζα Πειραιώς, όνομα δικαι-

ούχου: Εκκλησιαστικό συμβούλιο ιερού 

ναού Αγίου Αθανάσιου, IBAN: GR52 

0172 2160 0052 1603 3955 945, σημει-

ώνοντας στις Παρατηρήσεις: Υπέρ ιερού 

ναού οικισμού Φιλοθέης και τα προσω-

πικά σας στοιχεία για να σας αποδοθεί 

-αποσταλεί απόδειξη δωρεάς. Με ευχές 

από Θεού πολλές.               π. Σεραφείμ

Τα μέλη της Ομάδας Αγάπης του Φι-
λόπτωχου Ταμείου του Ι.Ν. Γεννή-

σεως της Θεοτόκου Καρδίας, έφτιαξαν 

χειροποίητα βραχιολάκια «μαρτάκια», με 

αγάπη και φαντασία και τα προσφέρουν 

με μια συμβολική τιμή. Τα έσοδα θα δι-

ατεθούν για την ενίσχυση του ενοριακού 

φιλόπτωχου ταμείου του ιερού ναού.

Τα «μαρτάκια» είναι το ...στολίδι... που 

φέρνει την Άνοιξη! Το πιο χαρακτηριστικό  

...στολίδι... του Μάρτη, του πιο αισιό-

δοξου μήνα του χρόνου. Γνωστός και 

ως «γδάρτης», ο Μάρτιος είναι παρόλα 

αυτά, ο μήνας που φέρνει την άνοιξη, 

διώχνει τον «κακό» χειμώνα και από την 

πρώτη κιόλας μέρα της ζωής του, γεννά 

τη δημιουργικότητα που κρύβουμε μέσα 

μας, ζητώντας μας να κατασκευάσουμε 

ένα βραχιόλι, αποτελούμενο από δυο 

κλωστές. Μία λευκή και μία κόκκινη.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται για κάποιο 

συγκεκριμένο, πληροφορίες στα πα-

ρακάτω τηλέφωνα, κ. Βίβιαν Τρικαλιά-

ρη 6947848134 και κ. Άννα Καλύβα 

6980073900.

Η 10η Φεβρουαρίου είναι μια ξεχω-
ριστή ημέρα, καθώς η ορθόδοξη 

εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαρα-

λάμπους τον οποίο οι Βασιλικιώτες τον 

νιώθουν ως προστάτη τους. Κάθε χρόνο 

την παραμονή της γιορτής τελείται η καθι-

ερωμένη Πανηγυρική Αγρυπνία παρου-

σία εκατοντάδων πιστών. Φέτος λόγω της 

πανδημίας του covid-19 η αγρυπνία τελε-

στικέ σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας.

Η μέθοδος της σοσιοκρατίας και οι 
απαντήσεις για το «πώς γίνεται σε 

μια ομάδα να ακούγονται όλες οι από-

ψεις;», «πώς γίνεται στις αποφάσεις να 

έχουν όλοι και όλες συναινέσει;», «τί 

πραγματικά σημαίνει συναινώ;», «πώς 

μπορεί στη λήψη αποφάσεων να συμ-

μετέχουν όλοι και όλες και παράλληλα 

η διαδικασία να είναι αποτελεσματική;» 

και το «πώς συνεργάζονται διαφορετικές 

ομάδες χωρίς να δημιουργούνται ιεραρ-

χίες κατά τη λήψη αποφάσεων;» ήταν τα 

ζητήματα που αναλύθηκαν στην διαδι-

κτυακή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Τριλόφου.

Ομιλητές ήταν η Νάγια Τσελεπή και εκ-

πρόσωποι του τοπικού κύκλου συμβου-

λίου νέων δήμου Θέρμης που ήδη εφαρ-

μόζουν τη μέθοδο αυτή. 

Ανέγερση Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου
και Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

Χειροποίητα μαρτάκια από τον Ι.Ν. 
Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρδίας

Γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους 
στα Βασιλικά

Εκδήλωση για την σοσιοκρατία
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Τριλόφου
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ένας αιώνας Θέρμη!
Έχει νόημα σήμερα -μέσα στις συνθήκες του φόβου 

και της εσωστρέφειας που «αποτελεσματικά» 

προκάλεσε η οικονομική κρίση του 2010, και, 

«αποτελεσματικότερα» παρατείνει η πανδημία- να 

μπούμε σε σκέψεις με πνεύμα αυτοκριτικής; Να 

προβληματιστούμε σχετικά με το χώρο μας και τη σχέση 

μας με αυτόν;

Εδώ στη Θέρμη ευδοκίμησε ιδιαίτερα το «λεφτόδεντρο» 

που ήκμασε πανελλαδικά από το 1980 κι ύστερα κι ως 

το 2010! Είναι γεγονός καταγεγραμμένο! Επέτρεψαν οι 

συνθήκες και υπήρξαμε επιτυχώς υπερκαταναλωτικοί 

-large  σε όλα, τα αρνητικά μάλλον, καθώς αυτό 

θεωρήσαμε ότι συνέφερε όλους μας… Τις τράπεζες, 

τους εργολάβους, τους ατζέντηδες, τους οικοπεδούχους, 

τους αγοραστές,… Large με όρους οικονομικούς, 

large και με όρους καθημερινής νοοτροπίας. Συχνά 

παραβήκαμε και παραβαίνουμε το μέτρο, τους όρους 

και τα όρια, απαξιώνουμε τους κανόνες, συχνότατα και 

της Τροχαίας! Κάποτε σκέφτομαι ότι προσπαθούμε να 

εναντιωθούμε ακόμη και στους βιολογικούς κανόνες, 

στους νόμους της φύσης! 

Το λεφτόδεντρο όμως φαίνεται ότι μπήκε σε διαρκές 

φθινόπωρο … και μαζί του περάσαμε κι εμείς όλοι μαζί, 

σε πορεία φθίνουσα! Αυτός ακριβώς είναι ο κύριος 

λόγος -η διάρκεια και το βάθος της κρίσης που ζούμε- 

που μας εξαναγκάζει βεβιασμένα (;) να προχωρήσουμε 

στην ωριμότητα μετά τη χωρίς προειδοποίηση… 

προσγείωση! Βιώνουμε τώρα την αθέλητη απομάγευση 

και τη δημιουργική, θέλω να πιστεύω, απογοήτευση. 

Μπήκαμε στη λογική της ενηλικίωσης!

Πώς φτάσαμε εδώ! Υποθέτω ότι αξίζει να πάμε πίσω να 

ξαναδούμε την πορεία που ακολουθήσαμε. 

Ο τόπος μας με την απελευθέρωσή του το 1912 ήταν 

ένα τσιφλίκι. Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλούς και με 

πολλούς τρόπους. 

Εφημερίδα Φάρος της Μακεδονίας, Αριθ. 67, Σάββατο 

22/5/1882: «Τριάκοντα δύο μέλη της εκλεκτής παρ’ 

ημίν κοινωνίας, - ων δώδεκα ανήκουσιν εις το ωραίον 

φύλον, εποιήσαντο σήμερον από πρωίας εκδρομήν εις 

το παρακείμενον τσιφλίκιον του κ. Ι. Ρογκότη Σέντες 

(Σέδες) καλούμενον προς συνδιασκέδασιν αγροτικήν, το 

παρά τοις Γάλλοις pic nic (πικ νικ) καλούμενον ...»! 

Έκθεση Σάρρου – Σάρρος Δημήτριος: Ηπειρώτης 

εκπαιδευτικός, φιλόλογος, λαογράφος και ιστoριοδίφης: 

«Σέδες, 20 Μαΐου 1906. Το χωρίον τούτο έχον έκτασιν 

27.000 στρεμμάτων ανήκεν άλλοτε τη γνωστή της 

Θεσσαλονίκης οικογενεία Ρογκότη, πωληθέν υπ’ 

αυτής αντί 11.500 λιρών τω Αλή πασά, όστις εκ των 

26 ελληνικών οικογενειών, αι ειργάζοντο εκεί πέρυσιν, 

αφήκε μόνον νυν 13 αντικαταστήσας διά τουρκαθιγγάνων 

τας λοιπάς εκδιωχθείσας και διασκορπισθείσας εις τα 

παρακείμενα ελληνικά κεφαλοχώρια. Αι μένουσαι 

13 οικογένειαι είναι δίγλωσσοι λαλούσαι την τε 

σλαυομακεδονικήν, ήτις φαίνεται μητρική αυτών 

γλώσσα, και την ελληνικήν, ην εξέμαθον εκ του μετά 

των παρακειμένων ελληνικών της Χαλκιδικής χωρίων 

συγχρωτισμού». 

Αλέξανδρος Δάγκας, «Για μια κοινωνική ιστορία της 

υπαίθρου - Η περιφέρεια Θεσσαλονίκης στον 20ό 

αιώνα»: Ο οικισμός του Σέδες [Θέρμη], «περιλάμβανε 

45 οικοδομές. Ένας πύργος είχε διασωθεί από τις 

παλαιές εποχές. Ο πληθυσμός -μερικές δεκάδες άτομα– 

αποτελούνταν από μουσουλμάνους εποίκους, επίσης 

γηγενείς χριστιανούς. Κτίστηκε ένα οθωμανικό τέμενος, 

και, το 1851, μία εκκλησία (του Αγίου Νικολάου)….  Το 

1913, διέμεναν στο Σέδες 191 άτομα» …  «…  το 1912, 

…. το τσιφλίκιον του Σέδες, …  με τους μαχαλάδες Καγιά 

Τσαλί και Κιράν [Κραν(ι)-Τριάδιον], ήταν ιδιοκτησία του 

Σουλεϊμάν Χακή πασά, κατοίκου Κωνσταντινουπόλεως. 

Οι κάτοικοι ήταν μουσουλμάνοι αγρότες και χριστιανοί 

κολλήγοι …».

Αγροί, λοιπόν, χωράφια! Το τσιφλίκι ενός γαιοκτήμονα! 

Με την απελευθέρωση, το έτος 1912, γύρω -στην 

ευρύτερη περιοχή του δήμου μας- υπήρχαν μαχαλάδες 

αλλά και τα κεφαλοχώρια Καπουτζήδες (Πυλαία), 

Βασιλικά, Ζουμπάτ(ι) για τους ντόπιους/Ζουμπάτες 

επισήμως (Τρίλοφος σήμερα), και η Επανωμή. Ο 

οικισμός Σέδες ήταν ένα μικρό χωριό ή δεν ήταν χωριό! 

Ήταν κυρίως οι μισογκρεμισμένες εγκαταστάσεις του 

τσιφλικιού, δηλαδή οι αποθήκες και οι στάβλοι και 

φυσικά τα σπίτια των κολλήγων! Το Σέδες ήταν δηλαδή 

ένα αγρόκτημα, ένα υποστατικό με τις εγκαταστάσεις 

του!   

Η δυσάρεστη για τους Έλληνες εξέλιξη στην Ανατολική 

Ρωμυλία, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’ Π.Π., η 

Μικρασιατική Καταστροφή, η ανταλλαγή πληθυσμών 

που ακολούθησε και οι ανάγκες του εποικισμού έφεραν 

πρόσφυγες, αύξησαν τον πληθυσμό «ραγδαία» …

Αυτός ο «οικισμός» Σέδες αποτέλεσε το 1918 τμήμα της 

Κοινότητας που αναγνωρίστηκε υπό το όνομα «Κοινότης 

Καπουτζήδων».

Το 1924 «Αναγνωρίζεται ως κοινότης ο συνοικισμός 

Σέδες υπό το όνομα «Κοινότης Σέδες, με έδραν τον 

ομώνυμον οικισμόν αποσπώμενος της κοινότητος 

Καπουτζήδων της Υποδιοικήσεως Θεσσαλονίκης. 

Προς την κοινότητα Σέδες ενούνται οι συνοικισμοί 

Κράνι και Καγιά Τσαλή, αποσπώμενοι της Κοινότητος 

Καπουτζήδων». 

Το Σέδες μετονομάστηκε σε Θέρμη το 1926 κι ο 

πληθυσμός του λογικά πλήθυνε: 1862:27 χριστ. 

σπίτια, 1886:10 οικογ., 1906:26 οικογ., 1910:135 

άτομα, 1913:191, 1920:526, 1928:1.156, 1940:3.033, 

1951:3.038, 1961:1.750, 1971:1.909, 1981: 3.430, 

1991:5.998, 2001:11.360, 2011: 16.004

Η Κοινότητα Θέρμης μετά το πληθυσμιακό μέγεθος 

που καταμετρήθηκε στην απογραφή της 17ης Μαρτίου 

του 1991 αναγνωρίστηκε ως δήμος Θέρμης (Π.Δ. 

236/23.8.1994 - ΦΕΚ 135 Α / 30 Αυγούστου 1994).

Με το νόμο 2539 ΦΕΚ244/Α/04.12.1997 συστάθηκε ο 

καποδιστριακός Δήμος Θέρμης «αποτελούμενος από 

το δήμο Θέρμης και τις κοινότητες 1. Νέας Ραιδεστού, 

2. Νέου Ρυσίου, 3. Ταγαράδων, …Έδρα του δήμου 

ορίζεται ο οικισμός Θέρμη του τέως δήμου Θέρμης». 

Τέλος, με το νόμο 3852 ΦΕΚ87/Α/7.6.2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

συστάθηκε ο νέος «δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη 

αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμης β. Μίκρας 

γ. Βασιλικών, οι οποίοι καταργούνται».

Στην πορεία του Σέδες/της Θέρμης, απ’ το 1912 

ως σήμερα, τα γεγονότα που έχει καταγράψει η 

ελληνική ιστορία -πόλεμοι, σεισμικές καταστροφές, 

χρηματοδοτικά προγράμματα, οικονομικές πτωχεύσεις, 

κ.λ.π., κ.λ.π.- επηρέασαν την ελληνική οικονομία  και 

την οικονομία των κατοίκων του Σέδες/της Θέρμης, 

κάποτε άμεσα και οπωσδήποτε έμμεσα. 

Απόστολος  Γιαννακούλας 

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Θέρμης
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα τη μίσθωση ακινή-

του εντός των γεωγραφικών ορίων του 

δήμου Θέρμης για τη στέγαση της σχο-

λικής μονάδας του 1ου Εργαστηρίου Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) δήμου Θέρμης. 

Ορίσθηκε, επίσης, ο Δ.Σ. Σ. Αποστόλου 

ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την 

Δ.Σ. Ά. Τσιφτελίδου. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τη μίσθωση ακινή-

του εντός των γεωγραφικών ορίων του 

δήμου Θέρμης για τη στέγαση της σχο-

λικής μονάδας του 2ου Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου 

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ανατολικής Θεσσαλονί-

κης

Ορίσθηκε, επίσης, ο Δ.Σ. Σ. Αποστόλου 

ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τον 

Δ.Σ. Ι. Ιωσηφίδη.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του 

υπ’ αριθμ. 1240 αγροτεμαχίου του ανα-

δασμού του αγροκτήματος Βασιλικών 

στην Κοινότητα Βασιλικών του δήμου 

Θέρμης έκτασης 9.354 τ.μ.

- Ενέκρινε με πλειοψηφία την εγκατά-

σταση σταθμού μέτρησης επιπέδων αε-

ροπορικού θορύβου και ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης σε ιδιοκτησίες του δήμου Θέρ-

μης στην Κοινότητα Νέου Ρυσίου. Κατά 

την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-

τος ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος καταψήφισε ως 

προς τη δωρεάν παραχώρηση, ενώ οι 

Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, 

Α. Πράτανος, Δ. Χίνη και Ε. Αγοραστού-

δη τοποθετήθηκαν με λευκό.

- Αποδέχτηκε ομόφωνα την παραχώρη-

ση χρήσης οχήματος από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

Κεντρικής Μακεδονίας.

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό κατα-

στροφής άχρηστου υλικού της Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή 

παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περι-

ορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

Covid-19 για το έτος 2021.

- Ενέκρινε με πλειοψηφία την πρόταση 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Κ. Τιτέλη (Ως 

εκπροσώπου της διοικούσας παράταξης) 

για την ομαλή, απρόσκοπτη και επαρκή 

λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρε-

σιών του δήμου μας, την παροχή βέλ-

τιστων υπηρεσιών από τον δήμο μας σε 

όλους τους κατοίκους των αποκεντρω-

μένων οικισμών του δήμου μας στον 

τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται 

η μετάβασή τους στην έδρα του δήμου 

για την εξυπηρέτησή τους και την αντι-

μετώπιση των αναγκών -προβλημάτων 

τους. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, 

Ι. Ιωσηφίδης, Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. 

Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. 

Φωτιάδης, Β. Γκοστίλης, Μ. Καπουσού-

ζη -Καραγιάννη, Θ. Καρκατζούνης και Δ. 

Βλαχομήτρος καταψήφισαν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

- Έγινε συζήτηση σχετικά με τη λειτουρ-

γία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- Τροποποίησε με πλειοψηφία τα δρο-

μολόγια και τη νέα λεωφορειακή γραμ-

μή της Δημοτικής Συγκοινωνίας του 

δήμου Θέρμης. Κατά την συζήτηση για 

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

Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης, και Μ. 

Καπουσούζη -Καραγιάννη καταψήφισαν, 

ενώ η Δ.Σ. κ. Ι. Τριανταφυλλίδου τοπο-

θετήθηκε με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα το κανονιστικό πλαί-

σιο για την οικονομική ενίσχυση σε οικο-

νομικά αδύνατους  κατοίκους του δήμου 

Θέρμης.

- Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋ-

πολογισμο οικονομικού έτους 2021 (2η 

αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για 

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

Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, Α. Πράτανος 

και Δ. Χίνη, καταψήφισαν, ενώ η Δ.Σ. 

κ. Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε με 

λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

- Συνεχίστηκε η συζήτηση σχετικά με τη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 

- Αποδέχτηκε ομόφωνα τους όρους και 

τις προϋποθέσεις για τη συνομολόγηση 

επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με 

την Πράξη « Κατασκευή Παιδικού Σταθ-

μού Νέας Ραιδεστού» ενταγμένου στο Ει-

δικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης».

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση των 

υπ’ αριθμ. 941, 434 και 446 αγροτεμα-

χίων της οριστικής διανομής έτους 1931 

Νέας Ραιδεστού, στην Κοινότητα Νέας 

Ραιδεστού του δήμου Θέρμης, εκτάσεως 

17.000 τ.μ., 2.077 τ.μ. και 12.761 τ.μ. 

αντιστοίχως.

- Ενέκρινε ομόφωνα την χωρική μεταβο-

λή των υπ’ αριθ. 1215, 1217 και 1216 

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Νέου 

Ρυσίου της  Κοινότητας Νέου Ρυσίου».

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Τακτοποι-

ητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργα-

σιών του έργου: «Κατασκευή πάρκου 

ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλό-

τητα στην Τ.Κ. Καρδίας (Development 

of a botanik park in Kardia for raising 

awareness of biodiversity in a suburban 

area – Del.4.2.1)», προϋπολογισμού 

282.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) (αρ. μελέ-

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

την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-

τος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός και 

Σ. Φωτιάδης, απείχαν από τη συζήτηση.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας και αποκλειστι-

κών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης 

του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς 

και πλατείας τοπικής κοινότητας Καρδίας 

Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης» (Αριθμός 

μελέτης: 08/2013 και αριθμός έργου: 

10/2019).

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση 

του συμβατικού χρόνου της υπ’ αρ. 

33744/17-9-2020 σύμβασης για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας :«Παρακολού-

θηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας του δήμου Θέρμης, Υποβολή 

Αναφοράς Υλοποίησης και εκπόνηση 

Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης των Δη-

μοτικών Κτιρίων».

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αρ. 

284/20 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρό-

τησης  επιτροπών παρακολούθησης και 

παραλαβής για το έτος 2021.

- Ενέκρινε με πλειοψηφία την ετήσια έκ-

θεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής. Κατά την συζή-

τηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 

Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ οι Δ.Σ. 

κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλ-

λίδου Ιωάννα τοποθετήθηκαν με λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 3, 9 και 17 Φεβρουαρίου 2021 συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΤΕΥΧΟΣ 201 Το Δ.Σ. συνεδριάζει 27
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Οπισθοχώρηση της Δημοκρατίας
στην Αυτοδιοίκηση
με το εκλογικό νομοσχέδιο!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Εν μέσω πανδημίας και με τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές να απέχουν περίπου τρία χρόνια (Οκτώβριος 

του 2023) το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε νο-
μοσχέδιο για την αλλαγή του τρόπου εκλογής των 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Με ένα σύ-
στημα τόσο «νέο» όσο νέα είναι και η συντηρητική 
παράταξη στη χώρα μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή 
να συζητηθεί νέος εκλογικός νόμος την ώρα που η 
χώρα ταλανίζεται από την πανδημία και οι δήμοι βρέ-
θηκαν μπροστά σε νέα καθήκοντα, για τα οποία δεν 
ήταν προετοιμασμένοι; Μήπως οι πόροι και αρμοδιό-
τητες θα έπρεπε να προηγηθούν; Για την κυβέρνηση  
της Ν.Δ. προφανώς όχι. Από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε παρακολουθούμε το ξήλωμα κάθε προ-
σπάθειας  που έγινε για να διορθωθούν (μερικά, λίγα;) 
από τα κακώς κείμενα. Όλες οι ρυθμίσεις της για την 
Τ.Α. αποσκοπούν στην αλλοίωση της λαϊκής βούλη-
σης όπως εκφράστηκε στις εκλογές του Μαΐου 2019, 
προκειμένου να μη λειτουργήσει η απλή αναλογική. 
Τεχνητές πλειοψηφίες σε όλες τις επιτροπές (κύριες και 
δευτερεύουσες), μεταφορά βασικών αρμοδιοτήτων 
του Δ.Σ. στις επιτροπές αυτές και άλλα. Τώρα μάλι-
στα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Τ.Α. επιστρέφει 
πολλά χρόνια πίσω, σ’ έναν συγκεντρωτισμό που 
ίσως δεν έχει ξαναγνωρίσει. Γίνεται σαφές ότι με την 
κατάργηση της απλής αναλογικής επανέρχονται όλες 
εκείνες οι διατάξεις που καθιστούν το σύστημα υπερ-
πλειοψηφικό για να ωφεληθούν κάποιοι δήμαρχοι και 
να αποκλειστούν από τα Δ.Σ. οι μικρότερες παρατά-
ξεις, ενδεικτικά:
- Τα 3/5 των εδρών (το 60% δηλαδή) κατακυρώ-
νονται στο συνδυασμό που την πρώτη Κυριακή θα 
αποσπάσει το 43% συν 1 ψήφο. Ούτε καν η νομιμο-
ποιητική βάση του 50% συν 1 δεν τους ικανοποιεί. Η 
διάταξη αυτή εφαρμόστηκε ΜΙΑ ΜΟΝΟ φορά μετά 
τη μεταπολίτευση με το Νόμο Παυλόπουλου το 2006 
(42%). Συγκεκριμένα: 
- Για να είναι έγκυρος ένας συνδυασμός θα πρέπει να 
έχει υποψήφιους για όλες τις προβλεπόμενες έδρες 
τόσο στο Δ.Σ. όσο και στα Τ.Σ. (ούτε καν μικρότερο 
αριθμό είτε στα 2/3 των Κοινοτήτων είτε 1 τουλάχιστον 
υποψήφιο, όπως προέβλεπαν παλιότερες διατάξεις).
- Εισάγεται όριο 3% για την απόσπαση έδρας, στερώ-
ντας τη δυνατότητα στους συνδυασμούς που θα έχουν 
μεν μεγάλα υπόλοιπα, αλλά όχι το 3% (στα μεγάλα 
Δ.Σ.  των 33 εδρών και άνω) .
- Μειώνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων 
στους περισσότερους Δήμους της χώρας (στο δικό 
μας θα παραμείνουν 33).
- Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση κατά-
θεσης των συνδυασμών μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους 
των εκλογών, ολόκληρους 3,5 μήνες δηλαδή, πριν τη 
διεξαγωγή τους.
Εκεί, όμως, που ο θεσμός της Τ.Α. αφυδατώνεται τε-
λείως είναι στις ρυθμίσεις για τις Κοινότητες :
- Καταργούνται τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια -θα 
υπάρχουν μόνο παραταξιακά. Έτσι μια ρύθμιση που 
ομολογουμένως συνέβαλε στο ξαναζωντάνεμα των 
Κοινοτήτων, με την κινητοποίηση  ενεργών πολιτών, 
που δεν ήθελαν να ενταχθούν σε παρατάξεις, εξαφα-
νίζεται.
- Μειώνεται ο αριθμός των τοπικών συμβούλων πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά ώστε οι Κοινότητες 
με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους (αντί των 300 που 
ίσχυε μέχρι τώρα, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των 
οικισμών της Ελλάδας) θα έχουν μονοπρόσωπη εκ-
προσώπηση, ενώ οι Κοινότητες με 501-3.000 κατοί-
κους θα έχουν τριμελές Τ.Σ. (αντί του 5μελούς που 
είχαν με 301-2.000 κατοίκους) και οι Κοινότητες με 
3.001-10.000 κατοίκους πενταμελές αντί του επταμε-
λούς κ.ο.κ.
- Ξανακαταργούνται τα Τ.Σ. στις έδρες των δήμων, για 

να επιβεβαιωθεί πανηγυρικά ότι μ’ αυτές θα ασχολού-
νται αποκλειστικά τα Δ.Σ.
- Τα 3/5 των εδρών στα Τ.Σ., δηλαδή 2 στους 3 στα 
τριμελή, 3 στους 5 στα πενταμελή κ.ο.κ. θα τις παίρνει 
η παράταξη του δημάρχου, ανεξάρτητα αν θα έχει μει-
οψηφήσει σε κάποιους ή πολλούς οικισμούς. 
Η δημοκρατία στο απόγειό της! Όποια διάταξη άφηνε 
περιθώρια για κάποια χειραφέτηση των Κοινοτήτων, 
καταργείται. Οποιαδήποτε δυνατότητα λαϊκής συμ-
μετοχής και αμεσοδημοκρατικών θεσμών στέλνεται 
«στο πυρ το εξώτερον». 
ΜΟΝΟ με την απλή αναλογική κατοχυρώνεται η ισο-
τιμία της ψήφου. Είναι αδιανόητο για μας την 3η δεκα-
ετία του 21ου αιώνα να συζητάμε ακόμα για το αν η 
ψήφος του κάθε πολίτη θα έχει την ίδια βαρύτητα ή αν 
η ψήφος ενός μέρους πολιτών θα έχει μεγαλύτερη. Κι 
όποιος ψηφίζει μικρότερες παρατάξεις η ψήφος του θα 
μετράει το ½ ή το 1/3 των άλλων! Και η δήθεν αδυνα-
μία «κυβερνησιμότητας» είναι ψευτοδίλημμα. Πολλοί 
κόπτονται για τις δήθεν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι Δήμαρχοι που εκλέχθηκαν τη δεύτερη Κυριακή με 
απλή αναλογική και δεν μπορούν να διοικήσουν ΜΟ-
ΝΟΙ τους και δεν αναρωτιούνται γιατί π.χ. το 15% να 
επιβάλει «το δικό του» στο υπόλοιπο 85%; Η κυβερ-
νησιμότητα μπορεί να επιτευχθεί είτε με την απόσπαση 
της απόλυτης πλειοψηφίας από μία μόνο παράταξη 
(γεγονός όχι συνηθισμένο) είτε με τη συνεργασία πε-
ρισσότερων παρατάξεων στη βάση προγραμματικής 
συμφωνίας. Κάθε άλλη ρύθμιση αλλοιώνει τη λαϊκή 
βούληση. Μια χαρά θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
πλειοψηφία με συνεργασία συγγενικών παρατάξεων, 
αντί της μεθόδου της λεηλασίας δημοτικών συμβού-
λων που ακολουθείται (με ποιες υποσχέσεις και ποια 
ανταλλάγματα άραγε;). Αντιτείνουν ότι δεν το επιθυμεί 
η πλειοψηφία των Δημάρχων. Φυσικά δεν το επιθυμεί 
αφού προκρίνει την «ενός ανδρός αρχή» αντί της συ-
νεργασίας για τη δημιουργία πλειοψηφίας, αλλά και 
για να μη σπάσουν τα κατεστημένα. Το ζήτημα δεν θα 
είχε τόσο μεγάλη σημασία, αν δεν ήταν πηγή δεινών 
τόσο για τους δήμους, όσο και για τη χώρα. Η πρακτι-
κή της δημιουργίας «πλαστών» πλειοψηφιών με κάθε 
τρόπο (ρουσφετολογία, δημιουργία πελατειακών μη-
χανισμών, κλείσιμο του ματιού σε κάθε παράβαση ή 
παρανομία κ.ο.κ.) είναι μια από τις βασικές αιτίες που 
η χώρα οδηγήθηκε στα βράχια, που υπάρχει διαφθο-
ρά,  που η χαλάρωση ηθών και αξιών κυριαρχεί, που 
πολλοί σοβαρά σκεπτόμενοι, ικανοί και επιτυχημένοι 
πολίτες αποφεύγουν ν’ ασχοληθούν με τα κοινά, γιατί 
δεν θέλουν να ενταχθούν σε κυκλώματα εξουσίας και 
αντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ δύσκολο να τα σπά-
σουν, επειδή για δεκαετίες ολόκληρες διαιωνίζουν 
εξουσίες. Κι αντί τα παθήματα αυτά, που τα βιώνουμε 
στο πετσί μας πολλά χρόνια, να μας γίνουν μαθήμα-
τα, ξαναγυρίζουμε στις ίδιες αποτυχημένες συνταγές, 
ελπίζοντας τί; Ότι τώρα θα έχουν διαφορετικό αποτέ-
λεσμα; Ενδεικτικά μόνο θ’ αναφερθούμε στη ρύθμιση 
που επιτρέπει στους δημοτικούς υπαλλήλους να είναι 
υποψήφιοι, χωρίς να παραιτηθούν πριν από ικανό 
χρονικό διάστημα και μόνο αν εκλεγούν θα επιλέξουν 
ποια θέση θα κρατήσουν. Αν αυτό δεν είναι η αποθέ-
ωση της χειρότερης πολιτικής εκμετάλλευσης, τότε τι 
είναι; Με το νομοσχέδιο αυτό η Τ.Α. ξαναγυρίζει σε 
σκοτεινή περίοδο που δεν της αξίζει. Μόνο ένα κίνημα 
για την υπεράσπιση της Τ.Α. και την επαναθεμελίω-
σή της θα μπορούσε να προσφέρει προοπτική. Ένα 
κίνημα που θα επιβάλλει την πλήρη ανατροπή και τη 
ριζική αλλαγή του τοπίου. Με επαναφορά της Τ.Α. 
στον πραγματικό της ρόλο, κοντά στους πολίτες και 
κατάργηση της μετατροπής των αιρετών αξιωμάτων 
σε επάγγελμα. Η δημιουργία και η δραστηριοποίηση 
του δικτύου των Κοινοτήτων δίνει μια κάποια ελπίδα!                                                                                                
22.02.21

Τα θετικά και τα αρνητικά
του νέου εκλογικού νόμου
για την αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 
που αφορά την «Εκλογή Δημοτικών και Πε-

ριφερειακών αρχών» έχει αρκετά θετικά στοι-
χεία, έχει όμως και σημεία τα οποία θα πρέπει 
να αλλάξουν. Κατ’ αρχάς η φιλοσοφία του νο-
μοσχεδίου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, 
έρχεται να διορθώσει τα κακά του προηγούμε-
νου νόμου και θα συμβάλει στη διασφάλιση 
της κυβερνησιμότητας των δήμων. Το εκλογικό 
σύστημα της λεγόμενης «απλής αναλογικής» το 
οποίο εφαρμόστηκε το 2019, με το δημοτικό 
συμβούλιο να εκλέγεται με απλή αναλογική και 
ο δήμαρχος με πλειοψηφικό, αποδείχθηκε στην 
πράξη αποτυχημένο καθώς προκάλεσε τεράστια 
προβλήματα κυβερνησιμότητας σε εκατοντάδες 
δήμους. Συγκεκριμένα, στις εκλογές του 2019 σε 
σύνολο 332 δημάρχων, μόνον οι 107 οι οποίοι 
εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή διέθεταν 
πλειοψηφία ώστε να μπορούν να διοικήσουν. 
Από τους υπόλοιπους 225 υπήρξαν δεκάδες 
των οποίων η δημοτική ομάδα ήταν αριθμητικά 
υποδεέστερη ακόμη και από αυτήν του ηττημέ-
νου στον δεύτερο γύρο. Αυτό, σε πολλές περι-
πτώσεις οδήγησε σε μετεκλογικές συμφωνίες οι 
οποίες στηρίχθηκαν σε συναλλαγή προκειμένου 
να επιτευχθούν πλειοψηφίες. Είναι πλέον σαφές 
ότι η υποτιθέμενη «απλή αναλογική» την οποία 
επέβαλλε η προηγούμενη κυβέρνηση, αγνοώ-
ντας πλήρως τις θέσεις των δημάρχων, στο μόνο 
που αποσκοπούσε ήταν στην ακυβερνησία και 
στην ανάδειξη των μειοψηφιών σε ρυθμιστικό 
παράγοντα στη διοίκηση των δήμων. 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο διορθώνει ως ένα 
βαθμό αυτό το πρόβλημα. Περιλαμβάνει δι-
ατάξεις οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση 
πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο για την 
παράταξη του δημάρχου, η πενταετής διάρκεια 
της θητείας των δημοτικών οργάνων κ.λπ. 
Όμως, περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις οι 
οποίες θα πρέπει να αλλάξουν. Όπως για πα-
ράδειγμα η δυνατότητα εκλογής δημάρχου από 
την πρώτη Κυριακή εφόσον συγκεντρώσει το 
43% των ψήφων, χωρίς μάλιστα να τίθεται ως 
προϋπόθεση, κάποια ελάχιστη διαφορά από τον 
δεύτερο συνδυασμό (π.χ. 5%). Θέση μας είναι 
ότι ο δήμαρχος θα πρέπει να έχει ισχυρή δημο-
κρατική νομιμοποίηση. Αυτό εξασφαλίζεται μό-
νον εάν διαθέτει την εμπιστοσύνη τουλάχιστον 
του 50% +1 του εκλογικού σώματος, είτε από 
την πρώτη είτε τη δεύτερη Κυριακή. 
Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί η πλει-
οψηφία των 3/5 που δίνεται στον πλειοψηφών 
συνδυασμό, ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι θα 
συγκεντρώσουν 43%. Θέση μας είναι ότι θα 
πρέπει να διασφαλίζεται μία ελάχιστη πλειοψη-
φία για το συνδυασμό του δημάρχου, ώστε να 
μπορεί να διοικεί, η οποία να αυξάνεται κλιμα-
κωτά, όσο θα αυξάνεται το ποσοστό του νικητή 
των εκλογών πάνω από το 50%. Εμείς θέλουμε 
να διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα, αλλά πα-
ράλληλα να εξασφαλίζεται και μια όσο το δυνα-
τόν δικαιότερη κατανομή και καλύτερη εκπρο-

σώπηση των πολιτών στο δημοτικό συμβούλιο. 
Επίσης, μετά την κατάργηση της απλής αναλογι-
κής η οποία ενθάρρυνε υστερόβουλες ή ακόμη 
και γραφικές υποψηφιότητες, πλέον, η θέσπι-
ση ορίου 3% για την εκλογή στο συμβούλιο, 
όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, είναι μάλλον 
αχρείαστο μέτρο. Κάθε συγκροτημένη πολιτική 
συλλογικότητα είναι χρήσιμο και αναγκαίο να 
εκπροσωπείται στα συμβούλια. Ως πλαφόν ει-
σόδου αρκεί το εκλογικό μέτρο.
Λάθος είναι και η προτεινόμενη μείωση του αριθ-
μού των δημοτικών συμβούλων παρότι τον δικό 
μας δήμο δεν τον αφορά. Σε πολλούς δήμους 
όμως, κυρίως σε αυτούς που έχουν μικρότερο 
αριθμό δημοτικών συμβούλων το μέτρο αυτό 
θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα καθώς 
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν θα αρκούν 
για να στελεχώσουν τις βασικές θέσεις ευθύνης. 
Επιπλέον, η συγκεκριμένη διάταξη αποθαρρύνει 
τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ενώ δυ-
σχεραίνει και την ανανέωση των προσώπων που 
εκλέγονται στα δημοτικά συμβούλια. 
Ως προς τις Κοινότητες, είναι θετική η διάταξη 
που προβλέπει την κατάργηση της ξεχωριστής 
κάλπης για την εκλογή των κοινοτικών συμβου-
λίων. Θέση μας είναι όλοι οι υποψήφιοι, σε όλες 
τις Κοινότητες να συμμετέχουν στον ενιαίο συν-
δυασμό των υποψηφίων δημάρχων. Η ξεχωρι-
στή κάλπη δημιούργησε μια ψευδαίσθηση απο-
κέντρωσης καθώς ο προηγούμενος νομοθέτης 
δεν έδωσε καμία ουσιαστική αρμοδιότητα στα 
κοινοτικά συμβούλια, παρά μόνον εξουσία χω-
ρίς περιεχόμενο και φυσικά χωρίς λογοδοσία. 
Ωστόσο σε κάποιες από τις διατάξεις οι οποίες 
αφορούν τις Κοινότητες θα πρέπει να γίνουν κά-
ποιες διορθώσεις. Ήδη το υπουργείο δέχθηκε τη 
θέση των δημάρχων να μειωθεί το όριο εκλογής 
πολυμελών οργάνων, από τους 500 στους 300 
κατοίκους. Θέση μας είναι ότι θα πρέπει να αλ-
λάξει η διάταξη σύμφωνα με την οποία σε Κοι-
νότητες έως 300 κατοίκους να υπάρχει μόνον 
ένας υποψήφιος σε κάθε συνδυασμό. Οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να είναι περισσότεροι του ενός 
και πρόεδρος να εκλέγεται αυτός ο οποίος θα 
συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς. 
Επίσης, είναι ορθό, την πλειοψηφία στο τοπικό 
συμβούλιο κάθε κοινότητας να την έχει ο συν-
δυασμός ο οποίος θα πλειοψηφήσει στο δήμο. 
Ωστόσο, πρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο πρέ-
πει να αναδεικνύεται ο πρώτος σε ψήφους σύμ-
βουλος του συνδυασμού που θα βγει πρώτος 
στην Κοινότητα. 
Ο νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση 
είναι αναγκαίος και καλώς θεσπίζεται εγκαίρως. 
Όμως, η χώρα έχει ανάγκη από μία γενναία θε-
σμική παρέμβαση για τη μεταρρύθμιση του κρά-
τους και της Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση 
της αποκέντρωσης με μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των και πόρων από το κεντρικό κράτος προς την 
Αυτοδιοίκηση, την οικονομική αυτοδυναμία των 
ΟΤΑ κ.λπ. Η παρέμβαση αυτή έχει εξαγγελθεί 
από την κυβέρνηση και πρέπει να γίνει άμεσα, 
σε συνεννόηση με την Αυτοδιοίκηση.
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Η ανάγκη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην οδό
Θέρμης – Θεσσαλονίκης

Τα Καποδιστριακά έργα
στους πρώην δήμους
Μίκρας και Βασιλικών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η δημοτική μας παράταξη άλλες δύο φορές, 
σε χρόνο προγενέστερο, είχε καταπιαστεί με 

ζητήματα που άπτονται της συνδετήριας οδού της 
Θέρμης με τη Θεσσαλονίκη (Χαριλάου), τη γνω-
στή και περιώνυμη οδό Στέλιου Καζαντζίδη.
Την πρώτη φορά είχαμε ασχοληθεί με τα θέματα 
της ασφάλειας (κυριολεκτικά) των κατοίκων στην 
περιοχή της επέκτασης Θέρμης, οπότε και κάνα-
με εκτενή αναφορά στα προβλήματα ασφάλειας 
(κλοπών, διαρρήξεων κλπ) στην περιοχή (και συ-
νακόλουθα και στην περί ης ο λόγος οδό) και τη 
δεύτερη φορά, όταν ασχοληθήκαμε με το ζήτημα 
της οδικής ασφάλειας στην περιοχή της επέκτα-
σης. Μια τρίτη φορά, σε συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, μιλήσαμε για τα προβλήματα 
κυκλοφοριακής φύσης (και κυρίως για το μικρό 
πλάτος) που εντοπίζονται στην οδό Θέρμης – Πα-
νοράματος. Στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας 
στην οδό Θέρμης – Χαριλάου θα μας επιτρέψετε 
να επανέλθουμε σήμερα, καθώς το θεωρούμε 
μείζον πρόβλημα για τον δήμο μας. 
Η οδός Θέρμης – Χαριλάου σε ολόκληρο, σχε-
δόν, το μήκος της, από το όριο του παλιού οικι-
σμού της Θέρμης μέχρι και τα χωρικά όρια του 
δήμου μας στην περιοχή της Αμερικανικής Σχο-
λής, έχει κατακλιστεί από εμπορικές επιχειρήσεις, 
γραφεία ή εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων 
και ερευνητικών κέντρων, σχολικά συγκροτήμα-
τα και πανεπιστημιακές σχολές. Δεν θέλουμε στο 
σημείο αυτό να κάνουμε αθέμιτη διαφήμιση ανα-
φέροντας με τη σειρά όλες τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν επί της οδού αυτής, τις οποίες, άλ-
λωστε, όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά. Την ίδια 
στιγμή, στην οδό αυτή έχουν πρόσωπο και είσο-
δο των σχολικών τους εγκαταστάσεων δύο από 
τα πλέον αναγνωρισμένα και δημοφιλή ιδιωτικά 
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσα-
λονίκης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί 
και νηπιαγωγεία που τα ιδιωτικά αυτά σχολεία 
λειτουργούν. Από την ίδια οδό διέρχονται, όμως, 
όσοι θέλουν να μεταβούν σε γνωστό ιδιωτικό γυ-
μνάσιο και λύκειο, που βρίσκεται παραπλεύρως 
της οδού αυτής. 
 Σε μικρή απόσταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οικισμός 
Λήδα – Μαρία, ενώ ακολουθούν ερευνητικά κέ-
ντρα, γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων και ανωνύ-
μων εταιρειών και η Αμερικανική Σχολή.
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η οδός 
Στ. Καζαντζίδη δέχεται ιδιαίτερη κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση από τις πρώτες πρωινές ώρες της 
ημέρας και μέχρι, τουλάχιστον, τις απογευματινές 
ώρες, ενώ, είναι γεγονός, ότι μετά το απόγευμα 
η κίνηση στην οδό αυτή ελαττώνεται κατά πολύ. 
Στην οδό αυτή, λοιπόν, που συνδέει τον οικι-
σμό της Θέρμης με τη Θεσσαλονίκη, από νωρίς 
το πρωί κινούνται κάτοικοι του δήμου μας που 
κατευθύνονται προς την εργασία τους στη Θεσ-
σαλονίκη. Ακολουθούν μεγάλος αριθμός γονέ-
ων, που μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία 
που λειτουργούν ένθεν κακείθεν της οδού με 
τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, αλλά και σχολικά 
λεωφορεία που μεταφέρουν μικρούς (ή και με-
γαλύτερης ηλικίας) μαθητές στα σχολεία τους. 
Ιδίως τις ώρες, από 07.30 το πρωί μέχρι και τις 

09.00 περίπου, ο κυκλοφοριακός φόρτος στην 
παραπάνω οδό είναι πολύ υψηλός. Τις ώρες 
αυτές είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος πρό-
κλησης τροχαίου ατυχήματος, καθώς, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να δι-
ασχίσουν κάθετα το οδόστρωμα με το αυτοκίνη-
τό τους, προκειμένου να εισέλθουν στις εισόδους 
των σχολικών συγκροτημάτων, μεταφέροντας, 
επαναλαμβάνουμε, μικρά παιδιά. Ακολουθούν 
οι κάτοικοι του δήμου μας (αλλά και επισκέπτες 
του δήμου μας) που επιθυμούν να μεταβούν στις 
εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 
οδό αυτή και από το μεσημέρι, και πάλι, από 
τις 14.20, περίπου, μέχρι τις 16.00 επανέρχεται 
η πολύ αυξημένη κίνηση γύρω από τα σχολεία 
που προαναφέρουμε με κυκλοφορία επιβατηγών 
αυτοκινήτων και σχολικών λεωφορείων. Κυρίως 
τις ώρες αυτές αιχμής πριν την έναρξη και κατά τη 
λήξη των σχολικών μαθημάτων, είναι πολύ συ-
χνό φαινόμενο ο σχηματισμός μεγάλων «ουρών» 
από αυτοκίνητα που κινούνται στην οδό αυτή. 
Μετά τις απογευματινές ώρες ο κυκλοφοριακός 
φόρτος είναι σίγουρα μικρότερος, αλλά και πάλι, 
η κίνηση είναι αρκετά πυκνή.
Εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι ο δή-
μος μας, αλλά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας που είναι συναρμόδια με τον δήμο μας και 
υπεύθυνη για τις αδειοδοτήσεις στην οδό αυτή, 
θα πρέπει να προβούν σε νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί 
καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη. Θα πρέπει να 
μεριμνήσουμε, κατ’ αρχήν, για την αποφόρτιση 
της οδού με την ανακατεύθυνση των οχημάτων 
που δεν είναι αναγκαίο να διέλθουν από την οδό 
αυτή από διαφορετικό οδικό δίκτυο στις ώρες 
κυκλοφοριακής αιχμής το πρωί και το μεσημέ-
ρι. Θα πρέπει να φροντίσουμε για τη μείωση των 
ταχυτήτων των οχημάτων, καθώς πολλοί οδηγοί 
συνηθίζουν να αναπτύσσουν αυξημένες ταχύτη-
τες και στην οδό αυτή, ενώ θα πρέπει να λάβουμε 
μέτρα για την τοποθέτηση κατάλληλης κάθετης 
και οριζόντιας σήμανσης στα κρίσιμα σημεία της 
οδού. Αλλά, το κυριότερο, πιστεύουμε ότι ο δή-
μος μας θα πρέπει σε συνεννόηση με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προχωρήσει στην 
τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στο ύψος 
των εισόδων των δύο σχολικών συγκροτημάτων. 
Πριν βιαστούν κάποιοι να μας κατηγορήσουν, δη-
λώνουμε εκ των προτέρων ότι γνωρίζουμε πως 
δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου μας η ενέρ-
γεια αυτή, μπορούμε, όμως, να εκκινήσουμε τη 
σχετική διαδικασία και να αιτηθούμε την τοποθέ-
τησή τους. Και για όσους θεωρούν ότι θα είναι 
υπερβολικοί δύο φωτεινοί σηματοδότες σε τόσο 
κοντινή απόσταση, ας σκεφτούν απλά ότι είναι 
πολύ πιθανό να σώσουν κάποιες παιδικές ζωές ή 
σε πόσο κοντινή απόσταση είναι οι σηματοδότες 
στον οικισμό Λήδα – Μαρία ή στην ίδια οδό, από 
τον σηματοδότη της Αμερικανικής Σχολής μέχρι 
και το Γερμανικό Σχολείο.
ΥΓ. Θέλαμε να κάνουμε λόγο και για την έλλειψη 
φωτισμού στην οδό αυτή, αλλά, αφ’ ενός δεν μας 
παίρνει ο χώρος και, αφ’ ετέρου, το πρόβλημα 
εντοπίζεται, κυρίως, σε όμορο δήμο και όχι στον 
δήμο μας.

Πέρασαν 10 περίπου χρόνια από τότε 
που ο πρώην δήμος Μίκρας και ο 

πρώην δήμος Βασιλικών ενσωματώθηκαν 
σ ένα πλούσιο δήμο, τον δήμο Θέρμης. 
Όταν έγινε αυτό όλοι αισθανθήκαμε μια 
αισιοδοξία, πιστέψαμε ότι τα έργα θα αυ-
ξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν, σε όλους 
τους οικισμούς και οι πολίτες των πρώην 
δήμων Μίκρας και Βασιλικών θα τύχουν 
καλύτερης μεταχείρισης. Απεναντίας είδα-
με το αντίθετο… Δηλαδή να μην γίνεται 
τίποτα στα δέκα χρόνια που πέρασαν! 
Ελπίζαμε ότι ο δήμος Θέρμης θα βοηθή-
σει με σημαντικά έργα τις περιοχές μας, 
όμως διαψευστήκαμε! Φυσικά το φταίξιμο 
δεν είναι μόνο του σημερινού δημάρχου 
αλλά και δικό μας. Εδώ και δέκα χρόνια 
τον στηρίξαμε κατεβαίνοντας στον συν-
δυασμό του και έχοντας διάφορες θέσεις 
στην διοίκηση του δήμου Θέρμης. Γίναμε 
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι 
σε πολλές δημοτικές επιχειρήσεις με μι-
σθούς, αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα κλπ. 
Όμως δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για 
τις περιοχές μας, επαναπαυτήκαμε στους 
τίτλους εξουσίας, χωρίς να δούμε τις πρώ-
ην περιοχές μας που πήγαιναν από το 
κακό στο χειρότερο. Αποτέλεσμα φυσικά 
ήταν να περάσουν 10 χρόνια και οι περι-
οχές μας αντί να αναβαθμιστούν με έργα, 
να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο. 
Και ήρθε και η κρίση που περάσαμε να 
δώσει την χαριστική βολή. 
Αποφασίσαμε λοιπόν να σας ενημερώ-
νουμε από δω και πέρα και σε κάθε τεύ-
χος της εφημερίδας, για τα έργα που έγι-
ναν επί Καποδίστρια στους πρώην δήμους 
Μίκρας και Βασιλικών έως το 2010. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που εμείς διαφορο-
ποιήθηκε στις εκλογές του 2019, κατεβά-
σαμε ξεχωριστή παράταξη και θελήσαμε 
να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορού-
με στο δήμο Θέρμης, έχοντας πλέον τον 
δικό μας λόγο μέσα στο συμβούλιο του 
δήμου. Εκλέξαμε μέλη στο δημοτικό συμ-
βούλιο τα οποία δίνουν καθημερινά τη 
μάχη για αναβάθμιση των περιοχών μας, 
χωρίς όμως να έχουν δυνατότητα για κάτι 
περισσότερο, αφού η παράταξη του νυν 
δημάρχου έχει την πλειοψηφία στο δήμο 
και ελέγχει τα πάντα. 
Ξεκινάμε λοιπόν με τα έργα που έγιναν επί 

Καποδίστρια σε μια δεκαετία στους πρώ-
ην δήμους Μίκρας και Βασιλικών. Την 
δεκαετία 2000 έως 2010 επί Καποδίστρια 
έγιναν έργα που σήμερα τα βλέπουμε και 
λέμε, πως καταφέραμε με λίγα χρήματα, 
να φτιάξουμε τόσο μεγάλα έργα, χρήσι-
μα και λειτουργικά για τους πολίτες αυ-
τών των περιοχών. Έργα που σήμερα είναι 
απαραίτητα και χωρίς αυτά πολύς κόσμος 
θα είχε φύγει από τις περιοχές μας. 
Σας παρουσιάζουμε κατ’ αρχήν στις δυο 
φωτογραφίες τους δύο παιδικούς σταθ-
μούς. Στο Πλαγιάρι ένα τριώροφο κτίριο 
1200 τετραγωνικών μέτρων πραγματικό 
στολίδι που εξυπηρετεί καθημερινά δεκά-
δες παιδιά. Και ένας πολύ όμορφος παιδι-
κός σταθμός στην Καρδία όπως βλέπετε 
και στην φωτογραφία και γνωρίζετε πολύ 
καλά όσοι τον έχετε επισκεφτεί η τον βλέ-
πετε καθώς περνάτε από μπροστά. Και οι 
δυο παιδικοί σταθμοί ήταν απαραίτητοι 
για την αναβάθμιση των περιοχών μας και 
φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών-γονέων που μένουν σ αυτές.  
Ασφαλτοστρώσαμε τρία χιλιόμετρα από 
το Πλαγιάρι έως την λεωφόρο Θεσσαλο-
νίκης Ν. Μηχανιώνας. Ενώσαμε τα χωριά 
και τονώσαμε με τον τρόπο αυτό το εμπό-
ριο στις περιοχές μας. Ασφαλτοστρώ-
σαμε τον δρόμο Τριλόφου –Ν. Ρυσίου 
που ήταν άλλα τρία χιλιόμετρα. Αυτοί οι 
δρόμοι ήταν χωματόδρομοι, δυσκόλευαν 
την διέλευση και την λειτουργία των μα-
γαζιών στις περιοχές μας. Και τώρα αγα-
πητοί μου συνδημότες περιμένουμε εδώ 
και ένα χρόνο πότε θα γίνουν τα 20 μέτρα 
Πλαγιαρίου -Τριλόφου για να διασχίζει ο 
κόσμος αυτό το ένα χιλιόμετρο με ασφά-
λεια από το Πλαγιάρι έως τον Τρίλοφο! 
Διότι δυστυχώς σήμερα δεκαπέντε χιλιά-
δες άνθρωποι διασχίζουν έναν επικίνδυνο 
δρόμο. Λίγα αλλά πολύ επικίνδυνα χι-
λιόμετρα, σε στενό και επικίνδυνο δρόμο 
από το Πλαγιάρι μέχρι τον Τρίλοφο, στον 
οποίο έχουν συμβεί ουκ ολίγα ατυχήμα-
τα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. 
Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να διασχίζει ο 
κόσμος τον δρόμο με ασφάλεια από το 
κέντρο τού Πλαγιαρίου έως το κέντρο τού 
Τριλόφου. Κι αυτό για μας είναι ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Αλλά δυστυχώς δεν 
ισχύει το ίδιο για όλους… 
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Θέρμης στηρίζουμε την πρωτοβου-

λία που έχουν αναλάβει σωματεία και φορείς 
που δραστηριοποιούνται και έχουν μέλη στην 
περιοχή μας (Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος 
Ανατολικής Θεσ/κης, Ομάδα Γυναικών Θέρμης, 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΣΕΤΗΠ (Πληροφο-
ρική), Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλων και Σύλ-
λογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης) με 
το παραπάνω αίτημα. Παραθέτουμε απόσπασμα 
του καλέσματος των φορέων:
«Καθώς εισερχόμαστε στο 3ο κύμα της πανδη-
μίας, είναι άμεση ανάγκη της ενίσχυσης των ΚΥ 
ώστε και να συνεχιστεί ο εμβολιασμός αλλά και 
να μην μετατραπούν πάλι τα νοσοκομεία σε δο-
μές μιας νόσου. 
Το ΚΥ Θέρμης έχει ευθύνη για μια μεγάλη πε-
ριοχή εξυπηρετώντας το δήμο Θέρμης με πλη-
θυσμό πάνω από 65000, ενώ παράλληλα εξυ-
πηρετεί και γειτονικούς δήμους (Καλαμαριάς, 
Πυλαίας Χορτιάτη, ΠΕ Χαλκιδικής.). Έχει επίσης 
στην ευθύνη του  περιφερειακά ιατρεία 13 οικι-
σμών της περιοχής. Επίσης και το  Περιφερειακό 
Ιατρείο   του Αεροδρομίου «Μακεδονία» της 
ιδιωτικής εταιρίας FRAPORT εκτελώντας και εφη-
μερίες. Σήμερα και παρά το γεγονός ότι έχει επι-
λεγεί σαν εμβολιαστικό κέντρο με 4 πρωινά και 
ισάριθμα απογευματινά κρεβάτια εμβολιασμού, 
η κατάσταση του παραμένει τραγική, με μεγάλες 
ελλείψεις σε ιατρικό –νοσηλευτικό και βοηθητι-
κό προσωπικό (καθαριότητας και φύλαξης). 
Το μειωμένο προσωπικό του είναι εξουθενωμέ-
νο και με εξαντλητικά ωράρια, 15 εφημερίες το 
μήνα, με σοβαρές καθυστερήσεις στις νόμιμες 
άδειες και τα ρεπό.   
Λόγω της έλλειψης προσωπικού ακόμα και η 
διαλογή των εισερχομένων στο Κέντρο Υγείας, 
σε συνθήκες πανδημίας γίνεται από προσωπικό 
που δεν διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία με όσους κινδύνους συνεπάγεται αυτό. 
Παράλληλα διαμορφώνονται όροι  ώστε να δη-
μιουργούνται συνθήκες συνωστισμού. Αφού το 
καθήκον να  ανταποκριθεί στους απαιτούμενους 
εμβολιασμούς  προστίθεται σε  όλα τα άλλα του 
καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότη-
τες και τις ευθύνες του Κέντρου Υγείας. Και μά-
λιστα όλα αυτά  στον ίδιο περιορισμένο χώρο με 
το ίδιο ελάχιστο προσωπικό. 
Για τον ίδιο λόγο παρατηρείται επίσης και αύξη-
ση των καθυστερήσεων στα αναγκαία ραντεβού 
για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη από περί-
θαλψη και εξετάσεις για πλήθος νοσημάτων. 
Ιδιαίτερα σοβαρά σε αυτές τις συνθήκες παραμέ-
νουν είναι τα προβλήματα επαρκούς καθαριότη-
τας και φύλαξης.
Σημαντικά παραμένουν τα προβλήματα επάρκει-
ας των αναγκών επείγουσας διακομιδής. Όπως 
και αυτά της επάρκειας σε όλα τα αναγκαία ανα-
λώσιμα υλικά που ακόμα και σήμερα ειδικά σε 
ότι αφορά τα μέσα προστασίας δίνονται με φει-
δώ. Προβλήματα που προστίθενται σε χρόνιες 
ελλείψεις (μαστογράφος σύγχρονο ακτινολογικό 
κ.α).
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΜΕ-
ΝΟΥΜΕ ΑΠΑΘΕΙΣ.
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥ-

ΝΑΤΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Να καλυφθούν άμεσα τα σημαντικά κενά σε 
γιατρούς με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προ-
σωπικού και οι επείγουσες ανάγκες λόγω παν-
δημίας. Να αναπληρωθούν οι  4 θέσεις γιατρών 
που συνταξιοδοτήθηκαν τον τελευταίο χρόνο 
και  οι χρόνιες ελλείψεις ειδικοτήτων ορθοπεδι-
κού, χειρούργου, ΩΡΛ, καρδιολόγου, οφθαλμί-
ατρου και ψυχίατρου αλλά και ακτινολόγου που 
σήμερα δεν καλύπτονται ούτε από  επισκέπτες 
ιατρούς.  Να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι χρό-
νιες ελλείψεις σε εξοπλισμό. 
- Επάρκεια στα αναλώσιμα και τα μέσα προστα-
σίας.
- Να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων νοση-
λευτριών -νοσηλευτών τα κενά που υπάρχουν 
σήμερα. Άμεσα να γίνουν τουλάχιστο 6 προσλή-
ψεις.
- Να γίνουν άμεσα προσλήψεις καθαριστρι-
ών για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό κενό που 
υπάρχει αφού η καθαριότητα να γίνεται σε μια 
σε μόνο  βάρδια και από ένα μόνο άτομο και όχι 
τα Σαββατοκύριακα.
- Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
φύλαξης ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του 
κέντρου σε 24ωρη βάση.
- Να μονιμοποιηθεί όλο το προσωπικό που σή-
μερα εργάζεται με συμβάσεις.
- Να εξασφαλιστούν όροι για να δουλεύει το 
προσωπικό με ανθρώπινα ωράρια, να διασφα-
λίζονται ρεπό, άδειες και ανθρώπινο πρόγραμ-
μα εφημεριών.
- Να εξεταστεί η δυνατότητα οι εμβολιασμοί να 
γίνονται σε άλλο κατάλληλο χώρο εκτός του 
κέντρου Υγείας με όλες τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται.
- Να ενισχυθεί η κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ. 
Θέρμης   σε   επείγουσα  διακομιδή  με ενίσχυ-
ση με ασθενοφόρα πλήρως στελεχωμένα και να 
ενταχθεί το υπάρχον προσωπικό του πληρώμα-
τος στο καθεστώς των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
Πλήρης ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό και 
μέσα του Κέντρου Υγείας Θέρμης ώστε:
- Να μπορεί να πραγματοποιεί με σταθερό μό-
νιμο πρόγραμμα   διαγνωστικά τέστ (rapid και 
PCR) για όσο διαρκεί η πανδημία. Τόσο στον 
χώρο του Κέντρου όσο και σε άλλους υπαίθρι-
ους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.  Για 
να καλύπτεται επαρκώς και χωρίς ταλαιπωρία 
όλος ο πληθυσμός και να μην ταλαιπωρείται το   
προσωπικό  στο ανεπαρκέστατο kibo όπου εκτε-
λούνται σήμερα τα τεστ.  
- Αντίστοιχο πρόγραμμα διαγνωστικών τέστ σε 
εβδομαδιαία βάση να υλοποιείται από το Κέ-
ντρο Υγείας στους μεγάλους χώρους δουλειάς 
της περιοχής μας (εργοστάσια, σουπερ μάρκετ 
και εμπορικά κέντρα, κλπ)».
Προχωράμε σε συλλογές υπογραφών για τα δί-
καια αιτήματα μας, και συνεχίζουμε με νέες δρά-
σεις το επόμενο διαστήματα. Και τα καλυμμένα 
στόματα έχουν φωνή!

Με σχέδιο νόμου που ετοιμάζει ο νέος-
ακροδεξιάς κοπής - υπουργός εσωτερικών 

Βορίδης ακρωτηριάζονται όσα ψήγματα δημο-
κρατικής λειτουργίας είχαν απομείνει στους δή-
μους της χώρας μετά τις επεμβάσεις του νόμου 
«Κλεισθένη» Συριζα και των τροποποιήσεων 
Θεοδωρικάκου ΝΔ.
Συγκεκριμένα :
• Επαναφέρεται η 5ετής θητεία για τους δημάρ-
χους που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023.
• Το όριο εκλογής δημάρχου από τον πρώτο 
γύρο τίθεται στο 43% !
• Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η 
εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου 
στον νικητή των εκλογών ανεξαρτήτως ποσο-
στού !). Καταργείται, δηλαδή, η απλή αναλογι-
κή που ίσχυσε στις προηγούμενες εκλογές.
• Τίθεται όριο 3% για την εκλογή παρατάξεων 
στα Δημοτικά Συμβούλια.
• Εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του Δημάρχου 
στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων με πλη-
θυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.
• Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνί-
ου για την κατάρτιση των συνδυασμών, ενώ οι 
εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη του 2023!
• Μειώνεται η ποσόστωση φύλου από 40% σε 
33%.
• Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για τα συμ-
βούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, δηλαδή
ουσιαστικά καταργείται η δυνατότητα δημοτών 
να καταρτίσουν συνδυασμό μόνο για την δημο-
τική κοινότητα και όχι για όλο τον Δήμο. Επι-
πλέον στις δημοτικές κοινότητες άνω των 500 
ατόμων τα 3/5 του συνόλου των εδρών περνούν 
στον συνδυασμό του επιτυχόντος δημάρχου (!) 
Σε πολλούς δήμους δεν εκλέγονται συμβούλια 
δημοτικών κοινοτήτων ( άρθρο 2,παρ. 4), οι αρ-
μοδιότητές τους θα ασκούνται από την Οικονο-
μική Επιτροπή, ενώ δήμαρχος ή αντιδήμαρχος 
θα ασκούν αρμοδιότητες του Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου. 
Για το δήμο Θέρμης είναι υποχρεωτικό το ψηφο-
δέλτιο να είναι πλήρες σε όλες τις τοπικές κοινό-
τητες συνολικά 13 εκτός της πρωτεύουσας (Θέρ-
μη). Δηλαδή μια παράταξη για να πάρει μέρος 
στις εκλογές πρέπει να έχει υποψηφίους και στο 
δημοτικό συμβούλιο και σε όλες τις δημοτικές 
κοινότητες. Συνολικά 81.
Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν στόχο την συντηρητι-
κή, αυταρχική θωράκιση των ΟΤΑ και
την ακόμη πιο έντονα συγκεντρωτική, δημαρχο-
κεντρική, αντιδημοκρατική τους λειτουργία.
Έτσι οι δήμοι θα επιτελέσουν καλύτερα τον ρόλο 
του σκληρού τοπικού κράτους. Ενός ρόλου που 
τους ανατίθεται για την ενίσχυση της ιδιωτικοποί-
ησης καίριων τομέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, δημόσιων αγαθών και δημόσιων χώρων, 
την γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας 
και την ανάπτυξη και λειτουργία των πόλεων με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς. Οι δήμοι εταιρίες 
–εργοδότες θα συνεχίσουν ανεμπόδιστα να πε-
ρικόπτουν δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες, 
θα συνεχίσουν την πολιτική της φοροεπιδρομής, 
χωρίς το «εμπόδιο» των διαφορετικών φωνών 

που υψώνουν αναχώματα και αγωνίζονται ενά-
ντια στην λογική που θέλει τους Δήμους να λει-
τουργούν με όρους ιδιωτικής οικονομίας.
Ο νέος εκλογικός νόμος όχι μόνο αναιρεί κάθε 
έννοια Αυτοδιοίκησης, αλλά- με τα πολλαπλά 
επιπλέον εμπόδια και περιορισμούς που θέτει- 
έχει σαφή στόχο την εξαφάνιση αιρετικών, ανε-
ξάρτητων, μαχητικών, ενοχλητικών φωνών στα 
δημοτικά –περιφερειακά συμβούλια.
Αντίθετα, πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση ση-
μαίνει:
• ενεργός συμμετοχή των δημοτών -ισσών για 
να αποφασίζουν στις λαϊκές συνελεύσεις γειτο-
νιάς και τα δημοψηφίσματα και να εξασφαλίζε-
ται η «κυβερνησιμότητα» από τον ίδιο τον λαό 
-δήμο. Αυτό, βέβαια, σημαίνει κατάργηση των 
υπερεξουσιών των Δημάρχων και του ασφυκτι-
κού ελέγχου που ασκούν σε όλες τις-κλειστές 
για την αντιπολίτευση- Επιτροπές, όπως αυτές 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.
• δημοτικά συμβούλια εκλεγμένα με απλή ανα-
λογική - για να ορίζουν αυτά και τον Δήμαρχο 
– και δημοτικοί σύμβουλοι ανακλητοί από τον 
λαό χωρίς προνόμια και αμοιβές.
• κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων για 
τους ΟΤΑ και του πανοπτικού ασφυκτικού ελέγ-
χου του «Μεγάλου Αδελφού», δηλαδή του Οι-
κονομικού Παρατηρητήριου.
• μείωση του μεγέθους- σε ανθρώπινες διαστά-
σεις - των υδροκέφαλων Δήμων, η έκταση των 
οποίων στην καλύτερη περίπτωση δυσχεραίνει 
αφάνταστα την συμμετοχή και τον έλεγχο από 
την πλευρά των πολιτών και στην χειρότερη την 
καθιστά αδύνατη, ενώ από την άλλη διευκολύ-
νει την επιχειρηματική λειτουργία των ΟΤΑ.
• πλήρη χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον 
κρατικό προϋπολογισμό για έργα υποδομής, 
ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, σχολική στέ-
γη, οδικά δίκτυα, ηλεκτροφωτισμός, έργα στο 
πολιτισμό, αθλοπαιδιές, με ταυτόχρονη κατάρ-
γηση των δημοτικών φόρων και τελών.
• προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στους ΟΤΑ 
για την στελέχωση όλων των υπηρεσιών τους 
χωρίς την ανάγκη απεύθυνσης σε ιδιωτικούς φο-
ρείς, με ταυτόχρονη μονιμοποίηση των συμβα-
σιούχων. Αποκέντρωση των υπηρεσιών προς τις 
δημοτικές κοινότητες.
Αυτά προφανώς δεν συνάδουν με το χαρακτήρα 
του τοπικού κράτους που επιβάλλουν κεφάλαιο 
και Ε.Ε, αλλά μπορούν να επιβληθούν  μόνο 
από το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα της 
περιοχής στον δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκη-
σης:
• για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση μακριά από κάθε 
γραφειοκρατική και επιχειρηματική
λογική,
• για δήμους -υπηρέτες του δημοσίου συμφέρο-
ντος και των δημόσιων αγαθών,
• για δήμους -υπέρμαχους των πολλών αυτού 
του κόσμου, των εργαζομένων, των φτωχών 
αγροτών και κτηνοτρόφων, της νεολαίας, των 
συνταξιούχων, και της περιβαλλοντικής δικαιο-
σύνης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

30 ΤΕΥΧΟΣ 201 Τα νέα των παρατάξεων

Άμεση ενίσχυση
του Κέντρου Υγείας Θέρμης

Αντιδημοκρατικό «τσεκούρι»
Βορίδη για τις δημοτικές εκλογές
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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

ΤΕΥΧΟΣ 201 31του δήμου Θέρμης
Χρήσιμα Τηλέφωνα
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Έντονη και συνεχής είναι η δράση του Γραφείου Απα-
σχόλησης δήμου Θέρμης, παρά τις δυσκολίες  εξ αι-

τίας της πανδημίας και των αλλεπάλληλων lock down. 

Απόδειξη ότι μέσα στο 2020, μέσω του Γραφείου Απα-

σχόλησης βρήκαν δουλειά 150 άνεργοι, κάτοικοι του 

δήμου Θέρμης. Ιδιαίτερα τώρα, που πολλοί άνθρωποι 

είναι σε καθεστώς αναστολής εργασίας ή έχουν χάσει τις 

δουλειές τους και η προσωπική επαφή έχει γίνει σχε-

δόν αδύνατη, τα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης 

καταβάλλουν καθημερινά, ακόμη μεγαλύτερη προσπά-

θεια για να εξυπηρετήσουν ανέργους οι οποίοι θέλουν 

να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, εργαζόμενους που 

επιθυμούν μια πρόσθετη εξειδίκευση, νέους που θέ-

λουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματι-

κού προσανατολισμού, αλλά και εργοδότες οι οποίοι 

θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή ζητούν πληρο-

φόρηση για διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα. 

Σε αυτό βοηθά η καθημερινή παρουσία του Γραφείου 

Απασχόλησης του δήμου στα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

το facebook, το twitter και το LinkedIn, με αναρτήσεις 

όπου κάποιος μπορεί να δει αγγελίες προσφοράς ερ-

γασίας από την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσ-

σαλονίκης, προκηρύξεις του δημοσίου, αλλά και προ-

γράμματα απασχόλησης οργανισμών όπως ο ΟΑΕΔ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής έρευνας για το 

2020, στο Γραφείο Απασχόλησης του δήμου Θέρμης 

απευθύνθηκαν 248 νέοι ωφελούμενοι, 130 επιχειρή-

σεις, προσφέρθηκαν 180 θέσεις εργασίας, ενώ 150 

άτομα βρήκαν δουλειά μέσω του Γραφείου. Σήμερα 

εξυπηρετούνται περίπου πεντακόσιοι κάτοικοι ή δημό-

τες του δήμου Θέρμης. Από αυτούς, οι περισσότεροι 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 36 έως 45 ετών και στην 

συντριπτική πλειονότητά τους είναι γυναίκες (139 είναι 

άνδρες και 355 γυναίκες). Οι περισσότεροι από τους αν-

θρώπους που απευθύνθηκαν στο Γραφείο Απασχόλη-

σης είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 

σημαντικός είναι ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε σχέση με του άντρες. 

Η γεωγραφική κατανομή δείχνει πως από τους εγγε-

γραμμένους του 2020 οι περισσότεροι προέρχονται από 

τη Θέρμη και ακολουθούν το Τριάδι, η Νέα Ραιδεστός 

και τα Βασιλικά.

Σήμερα το γραφείο έχει περισσότερους από 8.500 ακό-

λουθους στα κοινωνικά του δίκτυα με το μεγαλύτερο 

ποσοστό στο Facebook. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι διατηρεί επαφή με περίπου 5.000 στελέχη και εται-

ρίες της αγοράς μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας 

LinkedIn. 

To 2020 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.500 

αναρτήσεις θέσεων εργασίας στα social media, ενώ το 

τελευταίο τρίμηνο έγιναν πάνω από 1.650 αναζητήσεις 

μέσω Google για το Γραφείο Απασχόλησης του δήμου 

Θέρμης και τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γρα-

φείο Απασχόλησης, άμεσα στο τηλέφωνο 2313300738, 

αλλά και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής δωρεάν 

μηνυμάτων Viber 6974390281. 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Γραφείου Απασχόλη-

σης είναι οι ακόλουθες:

Site: https://apasxolisithermis.business.site/

Facebook: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

https://www.facebook.com/geae1 

LinkedIn: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Instagram: https://www.instagram.com/grafeio.

apasxolisis.d.thermis/

Twitter: https://twitter.com/geaedimosthermi

Email επικοινωνίας : geae.dimosthermis@gmail.com

Δεκάδες άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω
του Γραφείου Απασχόλησης δήμου Θέρμης

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ... ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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