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Εμβολιασμένοι σε ποσοστό Εμβολιασμένοι σε ποσοστό 
90% οι γιατροί 90% οι γιατροί 
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Έβρος: Λίγα τεστ, πολλά κρούσματα 
ανεβάζουν τη θετικότητα

Τις τελευταίες δύο ημέρες, σε rapid του ΕΟΔΥ, σε τρεις περιοχές 
του νομού, η θετικότητα άγγιξε το 10% !

▶ 6

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός στο 
κάμπινγκ μετά από θετικό κρούσμα

Μεταμεσονύχτια απολύμανση σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις - 
Rapid τεστ θα γίνουν σήμερα και αύριο στους διαμένοντες ▶ 5

Κορονοϊός: 2.874 
κρούσματα, 15 
θάνατοι      
Μικρή μείωση στον Έβρο

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα νέα κρούσματα σήμε-
ρα, Τετάρτη 28 Ιουλίου, ενημερώνοντας για την 
πανδημία από κορονοϊό στην Ελλάδα, τον αριθμό 
των θανάτων και των διασωληνωμένων σε ΜΕΘ 
στα νοσοκομεία κατά το τελευταίο 24ωρο.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 
ώρες είναι 2.874, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στον Έβρο ανακοινώθηκαν 24 νέα κρούσματα, 
στη Ροδόπη 4, στο νομό Ξάνθης 7, στην ΠΕ Καβά-
λας 18 και στην ΠΕ Δράμας 5

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρ-
χεται σε 485.015 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ 
των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 118 
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 1.316 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. To Rt για την επικράτεια βάσει των κρου-
σμάτων εκτιμάται σε 1.16 (95% Crl: 1.03 – 1.40).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 
15, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 12.926 θάνατοι. Το 95.1% είχε 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι είναι 144 (61.1% άνδρες). Η 
διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 82.6% έχει 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 2.799 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 
196 (ημερήσια μεταβολή +28.1%). Ο μέσος όρος 
εισαγωγών του επταημέρου είναι 167 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των 
θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

● Η λειτουργία του στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου έχει σκοπό  την αντιμετώπιση ασθενών 
    με χρόνιο πόνο  
● «Στόχος η ολιστική αντιμετώπιση του πόνου, η  ανακούφιση των  ασθενών και  εν  τέλει η 
   υποστήριξη  της  ποιότητας  ζωής  τους» αναφέρει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χ. Καπετανίδης
● Οι μέρες και ώρες λειτουργίας και οι τρόποι επικοινωνίας

Στις 24/8 ανοίγει τις πόρτες 
του το Ιατρείο Πόνου 

▶ 7
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Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
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Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
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Σ. ΠΕΤΣΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός 

Εσωτερικών
 

Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού των εργαζομένων στην εστίαση,   
είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρ-
νηση, σε αντίθεση με τους εκπαιδευ-
τικός, καθώς το έκλεισε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Γ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ
Επίκουρος καθηγητής 

Επιδημιολογίας

Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασφα-
λές εμβόλιο για τα παιδιά και να μην 
τους το προσφέρουμε. Και στις μι-
κρές ηλικίες είναι υπαρκτή η πιθα-
νότητα νόσησης.

Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

Οι 15.000 αξιολογητές θα επιλέγονται 
από επιτροπές κατά απόλυτη πλειοψη-
φία διορισμένες από την ίδια την Κε-
ραμέως! Μιλάμε για κανονικό κομμα-
τικό στρατό. Αυτό προβλέπει ο Νόμος 
σκουπίδι Μητσοτάκη-Κεραμέως.

Απολαυστικό το σκίτσο του Ηλία Μακρή στην Καθημερινή! Καλή σας μέρα!

Συν & Πλην
■ Σε 36 άτοκες ή 72 χα-
μηλότοκες δόσεις μπο-
ρούν να ρυθμιστούν οι 
οφειλές της πανδημί-
ας, ενώ επεκτείνεται και 
τον Αύγουστο η έκπτωση 
φόρου 3% σε περίπτωση 
εφάπαξ εξόφλησης του 
φόρου εισοδήματος. Η 

τροπολογία για τη νέα ευ-
νοϊκή ρύθμιση των οφει-
λών της πανδημίας κατα-
τέθηκε στη Βουλή από το 
υπουργείο Οικονομικών, 
ενώ περιλαμβάνει σειρά 
άλλων διατάξεων φορο-
λογικού χαρακτήρα.

■ Με μια λιτή ανακοί-
νωση η ΕΡΤ, μετά και τις 
αντιδράσεις που προκλή-
θηκαν, ανακοίνωσε την 
παύση της συνεργασίας 
της με τον Δημοσθένη 
Καρμοίρη. «Ρατσιστικά 
σχόλια δεν χωρούν στη 
Δημόσια Τηλεόραση. Η 

συνεργασία του Δημο-
σθένη Καρμοίρη με την 
ΕΡΤ παύθηκε σήμερα, 
αμέσως μετά την πρωινή 
εκπομπή της ΕΡΤ1», ανέ-
φερε η ανακοίνωση.

■ Πολυήμερος αναμέ-
νεται να είναι ο καύ-
σωνας που πλήττει 
σταδιακά όλη τη χώ-
ρα. Οι μέγιστες θερμο-
κρασίες θα υπερβούν 
σε πολλές περιοχές 
τους 40 βαθμούς Κελ-
σίου και από την Πα-
ρασκευή μέχρι και την 

Τρίτη ίσως φτάσει και 
τους 43 βαθμούς. Yψη-
λές θα παραμείνουν οι 
θερμοκρασίες και κα-
τά τη διάρκεια της νύ-
χτας, με τις ελάχιστες 
τιμές πάνω από τους 
25 με 26 βαθμούς Κελ-
σίου

■ Από προπέλα σκά-
φους που χειριζόταν ο 
σύζυγός της τραυματί-
στηκε μία 49χρονη στη 
Θάσο. Πιο συγκεκριμέ-
να, ο άντρας προσπά-
θησε να προσεγγίσει τη 
σύζυγο του, τη στιγμή 
που αυτή κολυμπούσε, 
αλλά το σκάφος παρα-

σύρθηκε από τον κυμα-
τισμό με αποτέλεσμα η 
γυναίκα να τραυματι-
στεί από την προπέλα 
του.
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`Μικρογνωμικά

Πρόστιμο 1
Σε φυσικό έλεγχο που διενήργησαν οι ελεγκτές του 

τμήματος Δίωξης του Τελωνείου Κήπων, σε φορτηγό δη-
μόσιας χρήσης Τουρκικών αρχών, το οποίο έκανε είσοδο 
στη χώρα μας, ανακάλυψαν εντός των εμπορευμάτων του 
52.548 τεμάχια παραποιημένα προϊόντα συγκεκριμένα, 
είδη ένδυσης, υποδήματα και τσάντες διαφόρων σημάτων.

Ο τελωνειακός προορισμός των δεσμευθέντων πα-
ραποιημένων προϊόντων ήταν η Γαλλία και από εκεί θα 
διοχετευόταν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε πρόστιμο ύψους 19.456 
€ ενώ η ποσότητα που δεσμεύθηκε, κατόπιν των παρεμ-

βάσεων των εταιριών στις οποίες ανήκουν τα σήματα, 
θα καταστραφεί.

Κ.Η. 

Πρόστιμο 2
«Βαριά» καμπάνα επιβλήθηκε από την Διεύθυνση Αστυ-

νομίας Αλεξανδρούπολης σε μαγαζί που εξυπηρετούσε 
πελάτες στο εσωτερικό του καταστήματος, οι οποίοι δεν 
είχαν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή άλλο νομιμοποιητικό 
έγγραφο. Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ επι-
βλήθηκε πρόστιμο 1500 ευρώ στην επιχείρηση.

xronos.gr

Περί Self Test
Τέσσερα self test από τα φαρμακεία όλης της χώ-

ρας διατίθενται για τον Αύγουστο. Τα τεστ θα είναι 
διαθέσιμα από την Πέμπτη 29/7/2021 έως και την 
Τρίτη 10/8/2021. 

Δικαιούχοι είναι: 
Όλα τα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών εφόσον οι γο-

νείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ 
(προσωρινός αριθμός ασφάλισης) ή ΠΑΜΚΑ (η παρα-
λαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα).

Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών εφόσον διαθέ-
τουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (προσωρινό ΑΜΚΑ).

Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι:
Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρι-

σμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποι-
ούν δυο ελέγχους (τεστ) κάθε εβδομάδα και να δηλώ-
νουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα της Εργάνης.

Ο πρώτος έλεγχος είναι αυτοδιαγνωστικός (self-
test), διατίθεται δωρεάν από το Κράτος και πραγματο-
ποιείται στην αρχή της εβδομάδας. Ο δεύτερος έλεγχος 
(τεστ) είναι ταχύς αντιγονικός (rapid test), πραγματο-
ποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου και δηλώνεται 
έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδας. Για τη δήλωση του 
εργαστηριακού τεστ, θα πρέπει να υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητικής διά-
γνωσης από το gov.gr.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, 14 ημέρες μετά 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού δεν έχουν υποχρέ-
ωση διενέργειας τεστ.

Ethnos.gr

Η όλο και αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών στρατι-
ωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, προβληματίζει την Τουρ-
κία που βλέπει νέα εμπόδια στην υλοποίηση των επεκτα-
τικών της σχεδιασμών σε βάρος της χώρας μας. Σύμφωνα 
με τον Τούρκο αναλυτή Οζτούρκ Γιλμάζ, η «συσσώρευση 
αμερικανικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος, στοχεύει 
στον έλεγχο του Αιγαίου υπέρ της Ελλάδας», όπως ανα-
φέρει το Πρώτο Θέμα. 

Μιλώντας στο CNN Turk ο Γιλμάζ, εμφανίστηκε βέβαι-
ος πως οι ΗΠΑ θα αποδυναμώσουν την στρατιωτική βά-
ση που βρίσκεται στο Ιντσιρλίκ της Ν.Α Τουρκίας, μετατο-
πίζοντας το ενδιαφέρον προς την Ελλάδα. «Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής καταρχήν εδώ θα ελέγχουν το Αιγαίο. 
Θα το ελέγχουν υπέρ της Ελλάδας και εκείνη την βάση θα 
την διευρύνει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα θα υποστηρί-
ξουν ακόμη περισσότερο τις θέσεις της Ελλάδας για την 

γραμμή του FIR, την γραμμή του FIR πάνω από το Αιγαίο, 
όπως και για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδά-
των Θα αποδυναμώσουν ορατά την βάση του Ιντσιρλίκ και 
θα δημιουργήσουν ανταγωνισμό ανάμεσα σε εμάς και την 
Ελλάδα Η Αμερική μετέτρεψε την Τουρκία σε έναν σύμ-
μαχο μόνο στα χαρτιά. Μεταξύ μας δεν απέμεινε καθόλου 
συμμαχικό πνεύμα» δήλωσε συγκεκριμένα, κρούοντας τον 
κώδωνα του κινδύνου.

Όσον αφορά τις παλαιές και νέες αμερικανικές βάσεις 
στην Ελλάδα, με αναφορές και στο λιμάνι Αλεξανδρού-
πολης, ο Τούρκος αναλυτής σχολίασε καυστικά πως: «Θα 
χρησιμοποιηθούν περισσότερο εναντίον μας και λιγότερο 
κατά της Ρωσίας».  

Κ.Η. 
Πρώτο θέμα

Ανήσυχοι οι Τούρκοι 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Σάκης Αρνα-
ούτογλου αναφορικά με την πορεία του καύσωνα στη 
χώρα μας που ήδη έχει ξεκινήσει να δίνει 40άρια σε 
αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με ανάρτηση στο facebook 
του παρουσιαστή του δελτίου καιρου της ΕΡΤ, το ασυ-
νήθιστο ατμοσφαιρικό μποτιλιάριασμα που παρατηρεί-
ται πάνω από τη χώρα μας δημιουργεί υψηλές πιέσης η 
αλλιώς έναν «Θόλο Ζέστης», που αναμένεται να 
εγκλωβίσει αφρικανικές θερμές αέριες μάζες.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου κά-
τι τέτοιο θα παρατείνει τη διάρκεια της θερμι-
κής εισβολής στη χώρα μας καθιστώντας την 
επικίνδυνη για τις ευπαθείς ηλικιακά ομάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Αρναού-
τογλου:

Ακραίο “Ατμοσφαιρικό Μποτιλιάρισμα” με 
εκτεταμένο σχηματισμό “Θόλου Ζέστης” !

Εντονο το φαινόμενο της Αστικής Θερμι-
κής Νησίδας!

Ενα ασυνήθιστο «Ατμοσφαιρικό Μποτιλιά-
ρισμα» ή αλλιώς «κόλλημα» του καιρού (ένα 
αέρινο τείχος πάνω απο την την Ανατολική Με-
σόγειο και τα Βαλκάνια) συνεχίζουν να δίνουν 
και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία εμπο-
διζοντας τα βαρομετρικά χαμηλά και μαζί δρο-
σερότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, όχι 
μόνο να κινηθούν και να φτάσουν στην περιοχή 
μας, αλλά να συμβάλουν με την ανατολική-βο-

ρειοανατολικη κίνησή τους πάνω απο την Ευρώπη στην 
δημιουργία υψηλών πιέσεων ή πιο απλά ενός “Θόλου 
Ζέστης” πάνω απο την περιοχή μας.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν “Θόλος Ζέστης” αναμένεται, 
δεδομένης και της εποχής, όχι μόνο να προσελκύσει 
αλλά κυρίως να παγιδέψει πάρα πολύ θερμές βορειο-
αφρικανικές αέριες μάζες διατηρώντας τες παράλληλα 

εγκλωβισμένες πάνω από την ευρύτερη γεωγραφική 
μας ζώνη για αρκετές ημέρες!

Αποτέλεσμα, η θερμοκρασία σε αρκετές κυρίως 
ηπειρωτικές περιοχές να αναμένεται να βρεθεί γύρω 
στους 10-12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την 
περίοδο που διανύουμε, καθιστώντας την επικείμενη 
θερμή εισβολή όχι μόνο ανυπόφορη αλλά και επικίν-

δυνη για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 
καθώς θα συνδυάζεται και με αρκετη δυσφο-
ρία κατά τόπους.

Στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, έντονο 
θα είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής 
νησίδας με τα απορροφητικά υλικά όπως η 
άσφαλτος και το μπετόν καθώς και την απορ-
ρόφηση θερμότητας από τα σταθμευμένα 
αυτοκίνητα να μετατρέπουν τα κτίρια και τα 
αυτοκίνητα σε «θερμοσυσσωρευτές» οι οποίοι 
και θα εκλύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
τη θερμότητα την οποία έχουν απορροφήσει.

Τα σημερινά πρωινά προγνωστικά στοιχεία 
δυστυχώς “πήραν πίσω” την χθεσινή αισιό-
δοξη προγνωστική νότα για κάποια σταδιακή 
εξασθένηση του καύσωνα σε κάποιες περι-
οχές την Τρίτη, μεταθέτοντας την σταδιακή 
υποχώρηση του (αν δεν υπάρξουν αλλαγές 
στα προγνωστικά στοιχεία) απο την Πέμπτη 
5 Αυγούστου πρώτα στα δυτικά και βορεια!

Ατμοσφαιρικό μποτιλιάρισμα 
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Η  απόφαση του Υπουργεί-
ου Παιδείας για την παροχή 
κινήτρων στα περιφερειακά 
πανεπιστήμια,  εξαιρεί την Νο-
σηλευτική σχολή Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με σχετικό νομο-
σχέδιο που ψηφίσθηκε πρό-
σφατα παρέχεται η επιδότηση 
ενοικίου στους φοιτητές των 
περιφερειακών πανεπιστημίων 
Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας 
και Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

Στο Διδυμότειχο όμως,  
όπως επισημαίνει με  δηλώ-

σεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο καθηγητής της Νοσηλευτι-
κής σχολής Κώστας Βαφειά-
δης το κίνητρο αυτό δεν υπάρ-
χει αφού αποτελεί παράρτημα 
του ΔΙΠΑΕ Διεθνούς Πανεπι-
στημίου Ελλάδας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα 
των περιφερειακών  πανεπι-

στημίων.
Έτσι ενώ σε ολόκληρη τη 

Θράκη οι φοιτητές των σχο-
λών Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλε-
ξανδρούπολης και Ορεστιά-
δας έχουν το προνόμιο αυτό, η 
σχολή του Διδυμοτείχου μένει 
εκτός επειδή ανήκει σε διαφο-
ρετικό πανεπιστήμιο.

Ο κ. Βαφειάδης ζητά την 
άμεση παρέμβαση των βου-
λευτών του νομού Έβρου για 
το θέμα έστω και την τελευταία 
στιγμή με την ψήφιση σχετικής 
τροπολογίας, ώστε  να απο-
τραπεί μια δυσάρεστη εξέλιξη

«Έχουμε φόβους για την μη 
προσέλευση φοιτητών λόγω 
του υψηλού συντελεστή βάσης 
της σχολής μετά από πρότα-
ση του ΔΙΠΑΕ τουλάχιστον ας 
μην χάσουμε αυτό το κίνητρο 

που αποτελεί δέλεαρ για τους 
φοιτητές και τις οικογένειες 
τους. Το γεγονός ότι ανήκουμε 

σε ένα πανεπιστήμιο που απέ-
χει 500 χλμ. από την περιοχή , 
μας στοίχισε πολλά» κατέληξε.

4  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Καρυπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου και της Ιωάννας το γένος Κυριακάκη που 
γεννήθηκε στο Dusseldorf και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Σιδερίδου Μα-
ρία του Ιωάννη και της Αθανασίας το γένος Χαβουζούδη που γεννήθηκε στο Δι-
δυμότειχο και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούνμε Θρη-
σκευτικόΓάμο στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Αετοχώρι στις 
19.09.2021

Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Υποδομών- Μεταφο-
ρών ο βουλευτής Έβρου κι Επί-
τιμος Αρχηγός της Αστυνομί-
ας, Α.Δημοσχάκης, επανέρχεται 
στο καθολικό και διαχρονικό 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας 
του Έβρου αναφορικά με την 
βιωσιμότητα και την εύρυθμη 
λειτουργία της σιδηροδρομι-
κής σύνδεσης Αλεξανδρούπο-
λης -Ορμενίου και μελλοντικά 
Αλεξανδρούπολης –Νέστου.

Με τις κοινοβουλευτικές 
του παρεμβάσεις καθώς και 
με τις συσκέψεις-συναντή-
σεις τόσο με την διοίκηση του 
Ο.Σ.Ε. (  όσο και με τα Υπηρε-
σιακά στελέχη και τον Διευθυ-
ντή του Γραφείου του Υπουρ-
γού, (23/11/2020) αναδεικνύει 
συνεχώς την αναγκαιότητα της 
συγκοινωνιακής και μεταφο-
ρικής θωράκισης του Έβρου! 

Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  σ τ ι ς 
(15/12/2020) είχε προωθήσει 
με επιστολή προς τον Υπουργό 
Υποδομών το καθολικό αίτη-
μα της τοπικής κοινωνίας του 
Έβρου, όπως αυτή εκφράζεται 
από τους τρεις   Δημάρχους, 
Ν. Ορεστιάδος Β.Μαυρίδη, Δι-
δυμοτείχου Ρ.Χατζηγιάννογλου 
& Σουφλίου Π.Καλακίκο κα-
θώς και τον Αντιπεριφερειάρχη 

Ν.Έβρου Δ.Πέτροβιτς  
Η νέα επιστολή αποστέλ-

λεται με την ευκαιρία των εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεων 
για την νέα σύμβαση Υποχρε-
ώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας 
επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, η οποία προβλέ-
πεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η νέα σύμβαση θα προβλέ-
πει μεταξύ άλλων το εύρος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
τα δρομολόγια που καλύπτο-
νται από τη σύμβαση, τη μεθο-
δολογία υπολογισμού της απο-
ζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον 
τρόπο παρακολούθησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης, τους 
μηχανισμούς ελέγχου κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ ανέλαβε το 2020, και 
για διάστημα 15 ετών (δέκα 
συν πέντε έτη)  τις άγονες σι-
δηροδρομικές γραμμές.

Ο βουλευτής επικαιροποι-
εί το αίτημα της τοπικής κοι-
νωνίας που αφορά στον προ-
γραμματισμό κατ’ ελάχιστον 5 
ζευγών δρομολογίων Αλεξαν-
δρούπολη - Ορμένιο ημερη-
σίως, επαναλαμβάνοντας την 
αναγκαιότητα ένταξης αυτών 
στις επιδοτούμενες γραμμές. 

Η επιστολή  
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΥ-

ΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙ-
ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ

Το Υπουργείο Υποδομών- 
Μεταφορών ικανοποιώντας 
ένα καθολικό αίτημα της το-
πικής κοινωνίας του Έβρου 
έχει ήδη ανακοινώσει την ανα-
βάθμιση της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αλεξ/πολη-Ορμένιο, 
την ενίσχυση της διασυνορια-
κής σιδηροδρομικής σύνδεσης 
του λιμένα Αλεξ/πολης με τον 
αντίστοιχο Μπουργκάζ της γει-
τονικής Βουλγαρίας καθώς & 
με την υπόλοιπη Ν/Α Ευρώπη!!

Εξαιρετικά σημαντική είναι 
και η εξέλιξη η οποία ανακοι-
νώθηκε από τον Πρόεδρο και 
Δ.Σ. του ΟΣΕ Σπύρο- Κλέαρχο 
Πατέρα ότι θα προχωρήσει η 
προβλεπόμενη διαδικασία δη-
μοπράτησης των μελετών για 
τους Σ.Σ, Πυθίου και Διδ/χου, 
όπως έχει ήδη δρομολογηθεί 
για τον Γαλλικό Σ.Σ. της Αλεξ/
πολης.

Οι σημαντικές αυτές εξελί-

ξεις αποδεικνύουν το έμπρα-
κτο ενδιαφέρον της Κυβέρ-
νησης για την συγκοινωνιακή 
αναβάθμιση της περιοχής του 
Έβρου, την συνδεσιμότητα με 
τις όμορες χώρες αλλά και 
την εξυπηρέτηση των κατοί-
κων του Νομού. 

Στην παρούσα συγκυρία 
βρίσκεται σε εξέλιξη η δια-
πραγμάτευση για την νέα σύμ-
βαση Υποχρεώσεων Δημόσιας 
Υπηρεσίας επιβατικών σιδηρο-
δρομικών μεταφορών, η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους.

Η νέα σύμβαση θα προβλέ-
πει μεταξύ άλλων το εύρος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
τα δρομολόγια που καλύπτο-
νται από τη σύμβαση, τη μεθο-
δολογία υπολογισμού της απο-
ζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον 
τρόπο παρακολούθησης της 
εκτέλεσης της σύμβασης, τους 
μηχανισμούς ελέγχου κ.ο.κ.

Στο πλαίσιο της συγκεκρι-
μένης διαπραγμάτευσης, επι-
καιροποιώ το αίτημα της το-

πικής κοινωνίας, που αφορά 
στην αναγκαιότητα ένταξης 
στα επιδοτούμενα επιβατικά 
δρομολόγια, κατ΄ ελάχιστο πέ-
ντε (5) ζεύγη δρομολογίων την 
ημέρα, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται από τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και πρακτικές.

Το αίτημα αυτό σας το 
γνωστοποίησα ήδη από τις 
15/12/2020 (βλ. https://www.
facebook.com/Dimoschakis/
posts/3175968492502740) 
διαβιβάζοντάς σας το αίτημα 
της τοπικής κοινωνίας όπως 
αυτή εκφράζεται από τους 
τρεις (3) Δημάρχους, Ν.Ορε-
στιάδος Β.Μαυρίδη, Διδυμο-
τείχου Ρ. Χατζηγιάννογλου & 
Σουφλίου Π.Καλακίκο καθώς 
και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ν.Έβρου Δ Πέτροβιτς.

Είναι σημαντικό να κατα-
στεί βιώσιμη και λειτουργική η 
εν λόγω σιδηροδρομική σύν-
δεση, καθώς εξυπηρετεί όχι 
μόνο τους κατοίκους των οι-
κισμών και των χωριών του 
ακριτικού Έβρου αλλά και τα 
στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ 

που υπηρετούν στον νομό μας.
Αξιότιμε Υπουργέ,
Η γρήγορη, ασφαλής και 

οικονομική μετακίνηση των 
κατοίκων του Έβρου μπορεί 
να γίνει πράξη κυρίως μέσω 
του σιδηροδρομικού δικτύου, 
δίνοντας την δυνατότητα σε 
αυτούς να μετακινούνται από 
και προς τα αστικά κέντρα, τις 
υπηρεσίες και τις δομές υγείας 
& όχι μόνο..

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λαμβάνει ετη-
σίως σημαντικά ποσά επιδότη-
σης των άγονων γραμμών κι 
ως εκ τούτου οφείλει να εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των ακρι-
τικών κοινωνιών όχι μόνο με 
όρους οικονομικής αποδοτι-
κότητας αλλά και κοινωνικής 
προσφοράς.

Δημοσχάκης: Απαραίτητη 
η βιώσιμη σιδηροδρομική σύνδεση 
Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΙΤΉΜΑ 
ΤΉΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 
ΖΕΥΓΉ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΉΜΕΡΉΣΙΩΣ, ΜΕ ΕΝΤΑΞΉ 
ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ        

Επιστολή προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών

Εκτός κινήτρων η Νοσηλευτική Διδυμοτείχου 
Σε αντίθεση με άλλα 
τμήματα της Θράκης 

Η γρήγορη, ασφαλής και οικο-
νομική μετακίνηση των κατοί-
κων του Έβρου μπορεί να γίνει 
πράξη κυρίως μέσω του σιδη-
ροδρομικού δικτύου 

Α. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ
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Θετικός στον κορωνοϊό 
βρέθηκε ένας από τους δι-
αμένοντες στο δημοτικό κά-
μπινγκ Αλεξανδρούπολης, γε-
γονός που έθεσε σε συναγερμό 
την ΤΙΕΔΑ, η οποία, σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ έλαβε συ-
γκεκριμένα μέτρα.

Πιο αναλυτικά, στην ανα-
κοίνωση της ΤΙΕΔΑ γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

«Με το παρόν σας ενη-
μερώνουμε ότι εχθές ημέρα 
Τρίτη, 27-07-2021, αργά το 
απόγευμα, ενημερώθηκε η δι-
οίκηση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ ότι ένα 
(1) άτομο από τους διαμένο-

ντες στο Δημοτικό Κάμπινγκ, 
μετά από rapidtest στο οποίο 
υποβλήθηκε εκτός του Δημο-
τικού Κάμπινγκ, ανιχνεύθηκε 
θετικό στον COVID-19 και ενη-
μέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ.

Κατόπιν πληροφόρησής 
μας και προς αποφυγή δια-
σποράς του COVID-19 εντός 
των εγκαταστάσεων του Δη-
μοτικού Κάμπινγκ, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντί 
στους διαμένοντες, τους επι-
σκέπτες αλλά και τους εργα-
ζόμενους, άμεσα συγκαλέσαμε 
έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στις 23:00, δια τηλεδιασκέψε-
ως, με μοναδικό θέμα: «Ενημέ-
ρωση – Αντιμετώπιση Κρού-
σματος  COVID-19 – Έγκριση 

Ενεργειών» και προβήκαμε σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργει-
ες, προς διαφύλαξη της υγεί-
ας και της ασφάλειάς των ως 

άνω αναφερομένων.
Συγκεκριμένα, ο ορισθείς 

υγειονομικός υπεύθυνος, ήρθε 
σε άμεση επικοινωνία με τον 

ΕΟΔΥ, προκειμένου να λάβει 
περαιτέρω οδηγίες, σύμφω-
να με το ισχύον πρωτόκολλο. 
Ενημερώθηκαν όλοι οι διαμέ-
νοντες για το συμβάν, μέσω 
ενημερωτικού εντύπου (μετα-
φρασμένου στην αγγλική και 
βουλγαρική γλώσσα). Επιπλέ-
ον, μετά τα μεσάνυχτα και ώρα 
01:00 π.μ., έγινε απολύμανση 
σε όλες τις κοινόχρηστες κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
παρέμειναν κλειστές για τρεις 
(3) ώρες, όπως απαιτείται.  

Τέλος, κατόπιν επικοινωνίας 
με τον ΕΟΔΥ, εγκρίθηκε η το-
ποθέτηση κλιμακίου διεξαγω-
γής rapid test, στον χώρο του 
Δημοτικού Κάμπινγκ, προκει-
μένου να υποβληθούν σε τεστ 
ανίχνευσης οι διαμένοντες. Για 
τον σκοπό αυτό, κλιμάκιο του 
ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στον χώ-
ρο του Δημοτικού Κάμπινγκ 
κατά τις ημέρες Πέμπτη 29-
07-2021 και Παρασκευή 30-
07-2021 και από ώρα 10:00 
έως 14:00»

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός στο 
κάμπινγκ μετά από θετικό κρούσμα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΕΔΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΉ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ              

Rapid τεστ θα γίνουν σήμερα 
και αύριο στους διαμένοντες 

Ο κορωνοϊός επιμένει με 
αποτέλεσμα κυβέρνηση και 
ειδικοί να κάνουν έκκληση σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές να 
εμβολιαστούν. Την ίδια στιγμή, 
τέλος στα σενάρια για υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό δασκάλων 
και καθηγητών έβαλε ο πρω-
θυπουργός.

Μπορεί οι εμβολιασμοί να 
έχουν προχωρήσει και να μην 
είμαστε στην ίδια κατάστα-
ση με πέρσι, όμως το γεγο-
νός ότι ο κοροναϊός  συνεχίζει 
να «πολιορκεί» τη χώρα, όπως 
και όλο τον πλανήτη, δημιουρ-
γεί ανησυχία για το νέο σχο-
λικό έτος.

Κυβέρνηση και ειδικοί κά-
νουν συνεχώς εκκλήσεις σε 
όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας να εμβολιαστούν 
έτσι ώστε να μην υπάρξει ξα-
νά η κατάσταση που είδαμε 
την περασμένη σχολική χρονιά.

Άλλωστε, κανείς δεν θέλει 
να μπει ξανά στην «περιπέ-
τεια» της τηλεκπαίδευσης με 
όλα τα προβλήματα που αυτή 
φέρνει, να βλέπει κλειστά ολό-
κληρα σχολικά συγκροτήματα 
ή πολλά τμήματα, να υπάρ-
χουν χιλιάδες χαμένες διδα-
κτικές ώρες.

Εμβολιασμένοι κατά 
73% οι εκπαιδευτικοί της 
Αλεξανδρούπολης

Κατά 73% έχουν εμβο-
λιαστεί οι εκπαιδευτικοί της 
Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι 

εκτιμούν ότι τον Σεπτέμβριο 
το ποσοστό αυτό θα φτάσει 
το 90-95%, σύμφωνα με την 
ΕΡΤ Ορεστιάδας.

«Εμείς προχωρήσαμε στον 
εμβολιασμό και θα προσέλ-
θουν και άλλοι συνάδελφοι μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο, όμως δεν 
αρκεί μόνο αυτό. Περιμένουμε 
την αντίστοιχη υπευθυνότητα, 
την οργανωτικότητα και την 
αντίστοιχη στάση του υπουρ-
γείου έτσι ώστε να λειτουργή-
σουμε με ασφάλεια» σχολίασε 
σε δηλώσεις της η πρόεδρος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Α΄ εκπαίδευσης Αλεξανδρού-
πολης, Ζωή Κάλτσου.

«Και η ΔΟΕ αλλά και η Ομο-
σπονδία μας έχει πάρει θέση 
εδώ και πολύ καιρό στο θέμα. 
Εξ αρχής ζητήσαμε μαζικούς 
εμβολιασμούς, όμως δε ζητή-
σαμε μόνο αυτό. Ζητήσαμε 15 
τμήματα, βοηθητικό προσωπι-
κό και πολλά άλλα τα οποία 
θα διασφάλιζαν το να ανοί-
γουν τα σχολεία και να μην 
ανοιγοκλείνουν τα σχολεία. 
Και ακριβώς στο ίδιο κομμάτι 
είμαστε, όπου καταφέραμε οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν εμβολι-
αστεί κατά ένα 73%, ενώ μέχρι 
τον Σεπτέμβριο θα φτάσουμε 
να έχει εμβολιαστεί το 90-95% 
του κλάδου» σχολίασε από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της Α 
ΈΛΜΕ Έβρου, Θανάσης Καρα-
γεωργίου.

Εμβολιασμός 
εκπαιδευτικών: Γιατί η 
κυβέρνηση είπε «όχι» 
στην υποχρεωτικότητα

Πίσω από την απόφαση να 
μην καταστεί υποχρεωτικός ο 
εμβολιασμός των εκπαιδευτι-

κών υπήρχαν συγκεκριμένοι 
λόγοι.

Ο πρώτος έχει να κάνει με 
την ομαλή επιστροφή στα θρα-
νία. Ενας εκπαιδευτικός διδά-
σκει σε διαφορετικές τάξεις 
και τμήματα κατά μόνας. Οι 
καθηγητές αναπτύσσουν προ-
σωπική σχέση με τα παιδιά, 
τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί 
πολύ τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο, όπως δείχνουν όλες οι 
έρευνες για την ψυχική υγεία, 
και η αντικατάσταση ενός κα-
θηγητή με έναν άλλο και η 
επιστροφή του μετά το πέρας 
της πανδημίας στην οργανική 
του θέση είναι αναπόφευκτο 
πως θα προκαλέσει μεγάλα και 
πολλαπλής φύσεως προβλή-
ματα. Με απλά λόγια, η αντικα-
τάσταση ενός νοσοκόμου για 
ένα διάστημα είναι κάτι πολύ 
πιο εύκολο από τον δάσκαλο 
ή τον καθηγητή.  

Ο δεύτερος λόγος που λή-
φθηκε η απόφαση έχει να κά-
νει με το ποσοστό. Οι γιατροί 
και εν γένει οι υγειονομικοί 
έχουν εμβολιαστεί σε πολύ με-
γαλύτερο ποσοστό από τους 
εκπαιδευτικούς. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει πως θα χρειαζό-
ταν ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα 
αναπλήρωσης, το οποίο εκ των 
πραγμάτων θα ήταν δύσκολο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
αυτή τη στιγμή έχουμε 46.500 
ανεμβολίαστους εκπαιδευτι-
κούς από 155.000 στο σύνολο, 
ένας αριθμός πραγματικά με-
γάλος, που η αναπλήρωσή του 
δεν είναι απλή υπόθεση. Πά-
ντως, η απόφαση της κυβέρ-
νησης να υποβάλλονται σε δύο 
εργαστηριακά τεστ την εβδο-
μάδα όσοι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν εμβολιαστεί αποτελεί 
ένα «εμπόδιο» που ίσως οδη-
γήσει πολλούς εξ αυτών στα 

εμβολιαστικά κέντρα.  
Τρίτος λόγος είναι ότι η κυ-

βέρνηση, σε ένα χρονικό ση-
μείο που ούτως ή άλλως υπάρ-
χουν εντάσεις με τον κλάδο 
των εκπαιδευτικών λόγω αξι-
ολόγησης, δεν ήθελε να προ-
σθέσει ένα ακόμα πρόβλημα 
στην πλάτη της. Ο χώρος εξάλ-
λου της εκπαίδευσης, παραδο-
σιακά, είναι πολύ ευαίσθητος 
και παράγει πολιτικά αποτε-
λέσματα. Δεν είναι τυχαία η 
πρωθυπουργική φράση πως 
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
δεν είναι ενδεδειγμένη λύση 
«στην παρούσα συγκυρία», 
καθώς ο κ. Μητσοτάκης ζύ-
γισε και το timing, το οποίο 
δεν είναι ιδανικό για μια τέ-
τοια απόφαση.  

Ανοίγει η πλατφόρμα 
των εμβολιασμών για τα 
παιδιά από 12 – 15 ετών

Το νέο «όπλο» απέναντι 
στον κοροναϊό είναι ότι πλέον 
θα μπορούν να εμβολιαστούν 
και τα παιδιά από 12 έως 15 
ετών. Όπως έγινε γνωστό, το 
«πράσινο φως» για εμβολια-
σμό των μαθητών σε αυτές τις 
ηλικίες έδωσε η αρμόδια επι-
τροπή του υπουργείου Υγείας. 
Η συγκεκριμένη απόφαση πάρ-
θηκε με βάση τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα, την αυξανόμε-
νη διασπορά της μετάλλαξης 
Δέλτα και τη διαθεσιμότητα 
εμβολίων.

Η πρόεδρος της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών, Μα-
ρία Θεοδωρίδου, κατά την τα-
κτική ενημέρωση για την πο-
ρεία των εμβολιασμών στην 
Ελλάδα, σημείωσε ότι «η Εθνι-
κή Επιτροπή Εμβολιασμών 
γνωμοδοτεί θετικά για τον 
εμβολιασμό όλων των παι-
διών 12 ως 15 ετών με στόχο 
την προστασία της υγείας των 
ίδιων των παιδιών, την δια-
τήρηση της διά ζώσης εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, αλλά και 
την προστασία των ευάλωτων 
ατόμων στο οικογενειακό πε-
ριβάλλον».

Η κ. Θεοδωρίδου ενημέρω-
σε ότι ο εμβολιασμός των παι-
διών είναι εθελοντικός, ενώ 
απαιτείται η συγκατάθεση των 
γονέων του κάθε μαθητή για 
να πραγματοποιηθεί το εμβό-
λιο. Η Μαρία Θεοδωρίδου για 
να υποστηρίξει την καμπάνια 
για τους εμβολιασμούς των 
μαθητών, σημείωσε ότι τα οφέ-
λη υπερτερούν από τις ενδε-
χόμενες παρενέργειες.

Η πλατφόρμα των εμβολι-
ασμών για τα παιδιά από 12 
έως 15 ετών θα ανοίξει στις 
30 Ιουλίου.

Κορωνοϊός: «Μάχη» για να σωθεί το σχολικό έτος  
Εμβολιασμένοι 
κατά 73% οι 
εκπαιδευτικοί της 
Αλεξανδρούπολης

Πίσω από την απόφαση να μην καταστεί υποχρεωτικός ο 
εμβολιασμός των εκπαιδευτικών υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι.
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Σε αποκατάσταση βατότη-
τας με ασφαλτικό και τσιμέ-
ντο κονίαμα σύμφωνα με την 

νομοθεσία, τμημάτων κατα-
σκευασμένου δικτύου αποχέ-
τευσης, προβαίνει η υπηρεσία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον οικισμό 
της Μάκρης, ολοκληρώνο-
ντας έτσι το υπολειπόμενο 
τμήμα δικτύων αποχέτευσης.

Την ερχόμενη εβδομάδα 

θα γίνει αποκατάσταση βα-
τότητας με ασφαλτικό στο 
τμήμα του δρόμου μπροστά 
από την εκκλησία της Αγίας 
Αναστασίας μετά από έγκρι-
ση που διασφάλισε η Επιχεί-
ρηση από την υπηρεσία της 
Αρχαιολογίας.

Αποκατάσταση 
βατότητας 

Οδηγίες σε όσους θέλουν 
να εμβολιαστούν κατ’ οίκον 
εξέδωσε ο Ιατρικός σύλλο-
γος Έβρου. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρού-
δη τα βήματα είναι απλά αρ-
κεί να υπάρχει η διάθεση εμ-
βολιασμού.

Σύμφωνα με τις οδηγίες ο 
πολίτης θα πρέπει να έρθει σε 
επαφή με τον θεράποντα ια-
τρό του και αυτός θα αποφα-
σίσει για τον εμβολιασμό του 
ανάλογα με τον βασικό λόγο 
αδυναμίας, αλλά και θα ανα-
λάβει την τυπική διαδικασία 
εμβολιασμού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας ο κ. Παπανδρούδης ανα-
φέρθηκε στην πάγια θέση του 
συνόλου των Ιατρικών συλ-
λόγων της περιφέρειας ΑΜΘ 

να εμβολιασθεί όλο το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικού 
της περιοχής, διευκρινίζοντας 
ότι το ποσοστό στους ιατρούς 
φθάνει σχεδόν το 90 % ενώ 
στους νοσηλευτές είναι πολύ 
χαμηλότερο.

«Οι υγειονομικοί οφείλουν 

να είναι εμβολιασμένοι πρό-
σθεσε γι αυτό και μείς από την 
αρχή πήραμε θέση υπέρ του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού. 
Άλλωστε το δικαίωμα των πολ-
λών υπερισχύει του ατομικού 
δικαιώματος» κατέληξε με έμ-
φαση.

Παπανδρούδης: 
Εμβολιασμένοι σε ποσοστό 
90% οι γιατροί
Πολύ χαμηλότερο 
το ποσοστό στους 
νοσηλευτές  

Έργα στους δρόμους της 
Μάκρης από τη ΔΕΥΑΑ 

Αυξημένη θετικότητα δεί-
χνουν τα τελευταία τεστ που γί-
νονται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ 
στον Έβρο. Αυτό που ανησυχεί 
περισσότερο είναι το γεγονός 
ότι ενώ ο αριθμός των πολιτών 
που προσέρχονται είναι περιο-
ρισμένος, εντούτοις, εντοπίζο-
νται πολλά θετικά κρούσματα.

Για παράδειγμα, τη Δευτέρα, 
στις Φέρες, έγιναν 21 τεστ και 
βρέθηκαν 2 θετικά κρούσματα, 
με τον δείκτη θετικότητας να 
ανεβαίνει στο 9,52%. Επιπλέ-
ον, χθες Τρίτη, στην Ορεστιάδα, 
έγιναν 34 τεστ και βρέθηκαν 3 
θετικά (θετικότητα 8,82%), ενώ 
στη Σαμοθράκη έγιναν 44 τεστ 
και βρέθηκαν 4 θετικά (δείκτης 
θετικότητας στο 9,09%)

Αναλυτικά, τα αποτελέ-
σματα των τεστ της Δευτέρας 
26/7:

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
91 rapid test με 5 θετικά 

(5.49%) αφορούν σε 3 άνδρες 
και 2 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 24 έτη

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΕΡΡΩΝ
21 rapid test με 2 θετικά 

(9.52%) αφορούν σε 1 άνδρα 
και 1 γυναίκα με διάμεση ηλι-
κία τα 46 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
37 rapid test με 1 θετικό 

(2.7%) αφορά σε 1 γυναίκα 
57 ετών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

310 rapid test με 1 θετι-
κό (0.32%) αφορά σε 1 άνδρα 
20 ετών

Για τα αποτελέσματα από 
τα τεστ της Τρίτης 27/7:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

34 rapid test με 3 θετικά 
(8.82%) αφορούν σε 3 άνδρες 
με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

289 rapid test με 3 θετικά 
(1.04%) αφορούν σε 3 άνδρες 
με διάμεση ηλικία τα 17 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-
ΚΤΗΜΑ ΜΑΛΑΜΑΤΊΝΑ

44 rapid test με 4 θετικά 
(9.09%) αφορούν σε 1 άνδρα 

και 3 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 50 έτη

ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

72 rapid test με 1 θετικό 
(1.39%) αφορά σε 1 γυναίκα 
18 ετών

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
50 αρνητικά rapid test

Αυξημένο και πάλι το 
ιικό φορτίο στα λύματα 
της Αλεξανδρούπολης

Αυξητικές ή σταθεροποιητι-
κές τάσεις στο ιικό φορτίο του 
κορωνοϊού κατεγράφησαν στα 
αστικά λύματα των εννέα από 
τις δώδεκα περιοχές που ελέγ-
χθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο 
Επιδημιολογίας Λυμάτων του 
ΕΟΔΥ την εβδομάδα 19 έως 
25 Ιουλίου 2021, σε σύγκρι-
ση με την εβδομάδα 12 έως 
18 Ιουλίου 2021.

Οι καθαρά αυξητικές μετα-
βολές παρατηρήθηκαν στην 
Πάτρα (+65%), στα Χανιά 
(+106%), στην Αλεξανδρού-
πολη (+141%) και στον Βόλο 
(+218%), ενώ οριακές ήταν οι 
αυξήσεις στην Περιφέρεια Ατ-
τικής (+12%), στο Ηράκλειο 
(+19%) και στη Λάρισα (+25%). 
Σταθερό παρέμεινε το μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στη 
Θεσσαλονίκη (+5%). Σημαντι-
κή αύξηση στο ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων παρατηρή-
θηκε στην Ξάνθη, η οποία όμως 
δεν αξιολογείται ποσοτικά σε 
σύγκριση με τα αποτελέσματα 
της προηγούμενης εβδομάδας 

(12-18/07/21) λόγω των εξαι-
ρετικά χαμηλών και οριακά ανι-
χνεύσιμων επιπέδων του ιικού 
φορτίου τότε.

Πτωτικές μεταβολές παρα-
τηρήθηκαν σε τρεις από τις 
δώδεκα περιοχές του Εθνικού 
Δικτύου Επιδημιολογίας Λυ-

μάτων και συγκεκριμένα στον 
Άγιο Νικόλαο (-36%), στα Ιω-
άννινα (-38%) και στο Ρέθυ-
μνο (-63%).

Έβρος: Λίγα τεστ, πολλά κρούσματα 
ανεβάζουν τη θετικότητα
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ 
ΉΜΕΡΕΣ, ΣΕ RAPID ΤΟΥ 
ΕΟΔΥ, ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Ή ΘΕΤΙΚΟΤΉΤΑ 
ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ 10% !        

Αυξημένο και πάλι το ιικό φορτίο στα 
λύματα της Αλεξανδρούπολης 
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Από την 24-08-2021 στο   
Γενικό  Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου θα λειτουργεί επίσημα 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ,  που απο-
τελεί μια ένδειξη της προ-
σπάθειας του Νοσοκομείου 
για καλύτερη και πληρέστερη  
παροχή ιατρικών υπηρεσιών  
στους συνανθρώπους μας. 

Η λειτουργία αυτού του ια-
τρείου έχει σκοπό  την αντι-
μετώπιση ασθενών με χρόνιο 
πόνο (πόνος που επιμένει πε-
ρισσότερο από 3-6 μήνες). 

Ειδικότερα, θα εκτιμούνται 
ασθενείς με ένα από τα πα-
ρακάτω σύνδρομα:

1. Χρόνιος καρκινικός πό-
νος

2. Μεθερπητική νευραλγία
3. Διαβητική νευροπάθεια
4. Χρόνια επώδυνα σύν-

δρομα σπονδυλικής στήλης 

(ριζοπάθειες, δισκοκήλες, 
οστεοαρθρίτιδα, κακώσεις 
κτλ)

5. Χρόνιος μετεγχειρητι-
κός πόνος

Καπετανίδης: «Το Ιατρείο 
Πόνου στοχεύει στην ολι-
στική αντιμετώπιση του 
πόνου»

Σύμφωνα με τον Διοικητή 
του Νοσοκομείου Διδυμοτεί-
χου, το Ιατρείο πόνου στο-
χεύει να βελτιώσει την ποιό-
τητα ζωής των ασθενών που 
προσέρχονται σ’ αυτό και για 
να πετύχει αυτό το σκοπό θα 
προσφέρει τόσο φαρμακευ-
τική όσο και παρεμβατική 
αγωγή.

«Ο πόνος είναι μία πολύ-
πλοκη δυσάρεστη υποκειμε-
νική εμπειρία με αισθητική, 

αλλά και συναισθηματική 
και κοινωνική διάσταση. Tα 
βλαπτικά ερεθίσματα που με-
ταδίδονται στον εγκέφαλο, 
ερμηνεύονται από τον κά-
θε άνθρωπο με διαφορετικό 
τρόπο ανάλογα με τα προ-
σωπικά του βιώματα,  και 
πολλές άλλες παραμέτρους. 
Για τους λόγους αυτούς, το 
Ιατρείο Πόνου του Νοσο-
κομείου στοχεύει στην ολι-
στική αντιμετώπιση του πό-
νου, στην  ανακούφιση των  
ασθενών και  εν  τέλει στην  

υποστήριξη  τής  ποιότητας  
ζωής  τους» σημειώνει και 
υπογραμμίζει πως, για να επι-
τευχθεί αυτό, είναι επιθυμη-
τή η συνεργασία με όλες τις 
ειδικότητες που εμπλέκονται 
στον κάθε ασθενή. 

Χρήσιμες πληροφορίες 
Επιστημονικά υπεύθυνη 

του Ιατρείου Πόνου του Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου είναι 
η επιμελήτρια Α΄ Αναισθησιο-
λόγος κ. Σπυριδωνίδου Αλίκη 
με εξειδίκευση στη θεραπεία 

πόνου στο Θεαγένειο Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης. 

Το Ιατρείο Πόνου θα λει-
τουργεί κατόπιν ραντεβού 
στα Εξωτερικά Ιατρεία του 
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,   
μία φορά μηνιαίως αρχικά, 
λόγω των περιορισμών της 
πανδημίας, ήτοι  την  τελευ-
ταία Τρίτη κάθε μήνα  και 
ώρες   09.00 π,μ.– 14.00 μ.μ., 
με δυνατότητα αύξησης των 
ημερών λειτουργίας του. 

Τα  ραντεβού  θα κλείνο-

νται τηλεφωνικά  στα τηλέ-
φωνα 25530-24370, 2553-
350161  από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από ώρα 08.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ.   

Στις 24/8 ανοίγει τις πόρτες του το Ιατρείο 
Πόνου στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ 
ΣΚΟΠΟ  ΤΉΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ, 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΉ ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΤΉΣ 
ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥΣ                 

Μέρες και ώρες λειτουργίες 
και τρόποι επικοινωνίας 

Το Ιατρείο Πόνου του Νοσοκο-
μείου στοχεύει στην ολιστική 
αντιμετώπιση του πόνου, στην  
ανακούφιση των  ασθενών και  
εν  τέλει στην  υποστήριξη  τής  
ποιότητας  ζωής  του.

Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΔΙΔ/ΧΟΥ

Σε συνέχεια των ανακοι-
νώσεων της Εθνικής Μετεω-
ρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) 
και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για 
αισθητή άνοδο της θερμο-
κρασίας τις επόμενες ημέ-
ρες, η Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου συνιστά: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Αποφύγετε την ηλιοθε-
ραπεία. Παραμείνετε σε σκι-
ερά και δροσερά μέρη απο-
φεύγοντας τους χώρους 
όπου επικρατεί συνωστισμός.

• Αποφύγετε τη βαριά σω-
ματική εργασία, ιδιαίτερα σε 
χώρους με υψηλή θερμοκρα-
σία, άπνοια και μεγάλη υγρα-
σία. Αποφύγετε το πολύωρο 
βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω 
από τον ήλιο και τα πολύω-
ρα ταξίδια με τα μέσα συ-
γκοινωνίας. 

• Κάνετε χλιαρά ντους κα-
τά τη διάρκεια της ημέρας κι 
αν χρειαστεί τοποθετήσετε 
υγρά καλύμματα στο κεφάλι 
και στο λαιμό.

• Φοράτε ελαφρά, άνε-
τα και ανοιχτόχρωμα ρούχα 
από φυσικό υλικό, καπέλο 

και μαύρα ή σκουρόχρωμα 
γυαλιά με ειδική επίστρωση 
που προστατεύουν από την 
αντανάκλαση του ήλιου.

• Προτιμήστε ελαφρά και 
μικρά γεύματα, με έμφαση 

στα φρούτα και τα λαχανι-
κά και περιορίστε τα λιπαρά. 
Πίνετε άφθονα υγρά (νερό 
και χυμούς φρούτων). Αν η 
εφίδρωση είναι έντονη, τότε 
συστήνεται η πρόσθετη λήψη 
αλατιού. Επίσης, συνιστάται 

να αποφεύγονται τα οινο-
πνευματώδη ποτά.

• Μεριμνήστε για τα μέ-
λη της οικογένειας που πά-
σχουν από χρόνια νοσήματα 
(αναπνευστικά, καρδιαγγεια-

κά, κλπ). Συμβουλευτείτε τον 
θεράποντα ιατρό τους για 
την εφαρμογή ειδικών οδη-
γιών, κατά περίπτωση, ιδιαί-
τερα  για όσους λαμβάνουν 
φάρμακα. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 
ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

• Τα ντύνετε όσο γίνεται 
πιο ελαφρά. Φροντίζετε τα 
χέρια και τα πόδια τους να 
είναι ελεύθερα και να μην 
τυλίγονται σε πάνες.

• Φροντίζετε να μη μένουν 
στον ήλιο μετά το μπάνιο στη 
θάλασσα και να φορούν πά-
ντα καπέλο. 

• Εκτός από γάλα συνι-
στάται η χορήγηση και άλ-
λων υγρών. Συμβουλευτείτε 
τον παιδίατρο. 

• Φροντίζετε τα μεγαλύ-
τερα παιδιά να πίνουν πολ-
λά υγρά (νερό και χυμούς) 
και να τρώνε περισσότερα 
χορταρικά, φρούτα και λι-
γότερα λίπη. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

•Τους μετακινείτε σε δρο-
σερότερους χώρους ή πε-
ριοχές ή φροντίζετε να πα-
ραμένουν στα κατώτερα 
διαμερίσματα πολυώροφων 
σπιτιών. Ανοίγετε το σπίτι τη 
νύχτα να δροσίζει και το κρα-
τάτε ερμητικά κλειστό τις ζε-
στές ώρες της ημέρας. 

• Δεν εγκαταλείπετε τα 
ηλικιωμένα άτομα της οικο-
γένειας μόνα σε περιπτώσεις 
θερινών διακοπών ή πολυ-
ήμερης απουσίας σας από 
το σπίτι.

Οδηγίες προφύλαξης από τον καύσωνα
Από την 
Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου 

Την ανάγκη για έκτακτα 
δρομολόγια φέρνει η ζήτηση 
για το νησί της Σαμοθράκης. 
Η Zante Ferries, προκειμένου 
να εξυπηρετήσει καλύτερα το 
επιβατικό κοινό, προσθέτει 

έκτακτο δρομολόγιο του πλοί-
ου “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” 
το Σάββατο 31/07/2021 & 
07/08/2021 σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί:

Το ήδη προγραμματισμένο 
δρομολόγιο των ημερών αυ-
τών δεν επηρεάζεται και θα 
εκτελεστεί κανονικά.

Έκτακτα δρομολόγια 
φέρνει η ζήτηση 
για Σαμοθράκη
Η ενημέρωση από 
τη Zante Ferries
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Σε καθημερινή βάση εκδη-
λώνονται περιστατικά «διαφό-
ρων ειδών» πυρκαγιάς στην 
αν.Μ.Θ.. «Προσπαθούμε να 
τις αντιμετωπίσουμε σε πρώ-
το χρόνο ώστε να μην λάβουν 
διαστάσεις και μέχρι τώρα το 
έχουμε καταφέρει» δηλώνει 
ο Διοικητής Πυροσβεστικής 
ΑΜΘ, ο κος Κωνσταντίνος 
Κούκουρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομο-
τηνής τονίζει με έμφαση ότι 
η αντιπυρική περίοδος «έχει 
ακόμη δρόμο για να τελειώ-
σει». Σύμφωνα με τον Αρχιπύ-
ραρχο η αντιπυρική προστασία 
μπήκε ήδη στην πιο δύσκολη 
φάση της, δηλαδή στους μή-
νες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, 
που στατιστικά φαίνεται να 
απασχολούν πάντα την περι-
φέρεια αν.Μ.Θ. διότι ενισχύο-
νται οι άνεμοι κι αυξάνεται η 
θερμοκρασία.

«Ευελπιστούμε ότι δεν θα 
έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα 
στο μέλλον. Βέβαια, η ετοιμό-
τητα υπάρχει για ό,τι παρου-
σιαστεί για να το αντιμετωπί-
σουμε άμεσα» δηλώνει ο κος 
Κούκουρας και σημειώνει ερω-
τηθείς για την πρόκληση των 
αιτίων: «Τα αίτια ποικίλουν, εί-
ναι πολλών ειδών, υπάρχουν 
πυρκαγιές που έχουν προκλη-
θεί από αμέλεια και κάποιες 
άλλες που πιθανόν να υπάρχει 
πρόκληση». Καταλήγοντας με 
τη σημείωση ότι πάντα τα συ-
μπεράσματα βγαίνουν με την 
γνωστοποίηση των αποτελε-
σμάτων των προανακρίσεων.

Όσον αφορά στη συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση; «Στην προσπάθεια πάντα 
συνδράμουν οι δήμοι, όπως ο 
δήμος Κομοτηνής και Ιάσμου 
στις τελευταίες δύο πυρκαγιές 
με μηχανήματα έργου ώστε να 
διανοίγονται οι δρόμοι που 
υπάρχουν» απαντά και επιση-
μαίνει την «άριστη συνεργασία, 
που υπάρχει με την αστυνο-
μία και το στρατό», όπως λέ-
ει, «όλοι συμβάλουν ώστε να 
έχουμε καλά αποτελέσματα και 
πιστεύουμε ότι στην πορεία θα 
υπάρξει άριστη συνεργασία . 
Όλοι είναι παρόντες και όλοι 
συμμετέχουν στην αντιμετώ-
πιση του μετώπου των πυρ-
καγιών».

Τέλος, δεν παραλείπει να 
στείλει το μήνυμά του: «Πρέ-
πει οπωσδήποτε να προσέχουν 
οι πολίτες από εδώ και μπρος 
διότι η αμέλεια κάποιων μπο-
ρεί να προξενήσει καταστρο-
φή στο περιβάλλον. Να μην 
βάζουν για κανένα λόγο φω-
τιά στην ύπαιθρο. Πιστεύω ότι 
το γνωρίζουν οι συμπολίτες 
μας και θα το πράξουν και στο 
μέλλον».

Πρόληψη, προσωπικό 
και εξοπλισμός για τη 
σωτηρία των δασών 
ζητούν οι εργαζόμενοι 

 Ο αντιπυρικός σχεδιασμός 
στηρίζεται περισσότερο στην 
οργάνωση της καταστολής, 
παραγκωνίζοντας την ουσια-
στική πρόληψη για την προ-
στασία των δασικών εκτάσε-
ων δήλωσε σήμερα Τρίτη στην 
ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκ-
πομπή «Καθημερινές ιστορί-
ες» (27-7-2021) ο πρόεδρος 

του Σωματείου Πυροσβεστών 
Θράκης Μακεδονίας και Βο-
ρείου Αιγαίου, Γιάννης Παπα-
ναστασίου. Παράλληλα υπο-
γράμμισε ότι τα προβλήματα 
των ελλείψεων σε μέσα, εξο-
πλισμό και ανθρώπινο δυναμι-
κό συνεχίζονται.

«Κάθε κυβέρνηση που έρ-
χεται προσπαθεί να βελτιώσει 
κάτι. Η τωρινή μάς υποσχέθη-
κε ότι θα γίνουν βελτιώσεις, 
αλλά και προσλήψεις προσω-
πικού. Αυτό που περιμένουμε 
να δούμε είναι εξοπλισμός, τι 
μπορεί δηλαδή να διορθωθεί 
γιατί τα χρόνια περνάνε και το 
προσωπικό γηράσκει, αλλά και 
τα οχήματα που χρειάζονται 
κάποια στιγμή αντικατάσταση, 
να αντικατασταθούν» δήλωσε 
ο κος Παπαναστασίου. Παράλ-
ληλα σημείωσε ότι ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας, Ν. 
Χαρδαλιάς, είχε υποσχεθεί ότι 
θα γίνουν όλες οι απαραίτη-
τες ενέργειες, ώστε το ίδιο το 
υπουργείο να μπορεί να απορ-
ροφήσει απευθείας κονδύλια 
από την Ε.Ε και όχι μέσω των 
Περιφερειών. «Αυτό περιμέ-
νουμε να δούμε, να αλλάζει 
κάτι στον εξοπλισμό και στα 
μέσα ατομικής προστασίας, 
που χρησιμοποιούμε».

Ο πρόεδρος του Σωματεί-

ου στάθηκε στις ελλείψεις που 
σημειώνονται σε ανθρώπινο 
δυναμικό. «Κάθε χρόνο προ-
σλαμβάνονται κατά μέσο όρο 
100 άτομα, αποστρατεύονται, 
όμως, πολλοί περισσότεροι. 
Υπάρχει πρόβλημα προσωπι-
κού σε όλη την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη. Τα περιπο-
λικά δεν λειτουργούν με τρία 
άτομα, αλλά με δύο. Όταν κλη-
θείς να περάσεις στο χώρο της 
φωτιάς, δύο άτομα δεν φτά-
νουν, χρειάζονται τρία. Λίγα 
είναι τα περιπολικά που επαν-
δρώνονται από τρεις συναδέλ-
φους».

‘Όσον αφορά στους καθαρι-
σμούς των δασικών εκτάσεων 
και στο έργο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης σημείωσε ότι θα 
ήταν άδικος αν έλεγε ότι δεν 
γίνεται κάτι, αλλά είναι πολύ 
λίγο” και διευκρίνισε: “Συνή-
θως γίνονται στα περιαστικά 
δάση των πόλεων κάποιοι κα-
θαρισμοί για να αποφευχθούν 
περιστατικά εκδήλωσης δασι-
κών πυρκαγιών. Όπου είναι πιο 
προσβάσιμο το δάσος, πιο επι-
σκέψιμο είναι και πιο επικίν-
δυνο. Αυτά τα σημεία συνή-
θως καθαρίζονται, όχι παντού 
όμως. Μέσα στα δάση χρειά-
ζεται άλλη διαχείριση». Όπως 
εξήγησε το δάσος μπορεί να 

παραγάγει ξυλεία ή κάθε εί-
δους προϊόν (pellet), μπορεί 
να δώσει και δουλειά, αλλά και 
να καθαρίζεται με τις εργασίες, 
να “αναπνέει”, να μην υπάρχει 
αυτή η πυκνή βλάστηση που 
εμποδίζει την πρόσβαση και το 
έργο της κατάσβεσης».

Σύμφωνα με τον κ. Παπα-
ναστασίου η πρόληψη είναι το 
παν. « Αν τα δάση καθαρίζο-
νται όπως πρέπει, τότε θα εί-
ναι καλύτερα και δουλειά θα 
δώσουμε και το δάσος θα σώ-
σουμε, σε αυτό “κουτσαίνου-
με”. Κάποια που είναι κοντά 
σε κατοικημένες περιοχές είναι 
επισκέψιμα και είναι πιο επικίν-
δυνα από κάποια άλλα», είπε 
χαρακτηριστικά προσθέτοντας: 
«Τα δύο χρόνια που ζήτησε ο 
κ. Χαρδαλιάς-τον σέβομαι και 
τον εκτιμώ- περιμένω να συ-
νοδευτούν τα λόγια του από 
έργα. Έχουν γίνει πράγματα, 
αλλά αυτό που εξακολουθεί 
να «καίει» το προσωπικό είναι 
τα μέσα ατομικής προστασίας. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί συνά-
δελφοι που προσελήφθησαν 
ως πενταετείς και αυτή τη στιγ-
μή δεν έχουν τζάκετ και κράνη 
πυρκαγιάς. Οι εποχικοί συνά-
δελφοι έχουν κάποιο εξοπλι-
σμό, αλλά αυτός δεν ενδεί-
κνυται για δασική πυρκαγιά».

Μιλώντας για τις απώλει-
ες συναδέλφων του την ώρα 
της δασοπυρόσβεσης ανέφε-
ρε: «Από τότε που ανέλαβε το 
Πυροσβεστικό Σώμα την κατα-
στολή των δασικών πυρκαγιών 
έχουν περάσει 23 χρόνια κι 
εμείς έχουμε τους δικούς μας 
40 νεκρούς. Συνάδελφοι που 
έχασαν τη ζωή τους σε δασικές 
πυρκαγιές». Για να καταλήξει 
στέλνοντας το δικό του μήνυ-
μα: «Δεν πρέπει να σκύβουμε 
το κεφάλι, όταν υπάρχουν σε 
μεγάλη έκταση δασικές πυρκα-
γιές. Θέλω να είμαστε έτοιμοι 
και όχι να σκύψουμε το κεφάλι. 
Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές 
εδώ και αρκετά χρόνια. Καλό 
είναι να μας θυμούνται εν ώρα 
ειρήνης όχι εν ώρα πολέμου. 
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 
να αντιμετωπίσουμε το θεριό 
που λέγεται πυρκαγιά».
ΕΡΤ Κομοτηνής

Αρχιπύραρχος Κ. Κούκουρας: 
Περιστατικά πυρκαγιών σε 
καθημερινή βάση στην ΑΜΘ
ΣΤΉΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΉ 
ΦΑΣΉ ΤΉΣ ΜΠΉΚΕ Ή 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΉΝΕΣ    

Πρόληψη, προσωπικό και εξοπλισμό για τη 
σωτηρία των δασών, ζητούν οι εργαζόμενοι

Καθοριστική για τη διάσωση 
ενός μικρού κοριτσιού ήταν η 
παρέμβαση ενός Αστυνομικού 
που βρισκόταν εν ώρα υπηρε-
σίας, τη στιγμή που κινδύνευσε 
η ζωή της. 

Πρόκειται για τον Μιχαήλ 
Ντάκο, ο οποίος μόλις έλαβε 

σήμα για το περιστατικό διά-
σωσης ενός μικρού κοριτσιού 
από πνιγμό στην παραλία των 
Μαγγάνων, μετέβη τάχιστα στο 
σημείο και λειτουργώντας με 
απόλυτο επαγγελματισμό συ-
νέβαλε καθοριστικά στη διά-
σωση του κοριτσιού.  

«Με αφορμή περιστατικό 
διάσωσης ενός μικρού κορι-
τσιού από πνιγμό στην παραλία 
Μαγγάνων Ξάνθης θα θέλα-
με ως Ένωση να εκφράσου-
με δημόσια τα συγχαρητήρια 

μας στο μέλος της Ένωσης 
μας ΝΤΑΚΟ Μιχαήλ, ο οποί-
ος όντας σε υπηρεσία επο-
χούμενης περιπολίας, έλαβε 
το σήμα, μετέβη τάχιστα στο 
σημείο και λειτουργώντας με 
απόλυτο επαγγελματισμό και 
σύνεση, συνέβαλε καθοριστι-
κά στη διάσωση του μικρού 
κοριτσιού», σημειώνει σε ανα-
κοίνωσή της για το συμβάν η 
Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυ-
νομικών Ξάνθης. 

«Το συνδικαλιστικό κίνημα 

και η ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας οφείλει να ανα-
γνωρίζει τέτοιου είδους ενέρ-
γειες αστυνομικών και να τις 
επαινεί, αναπτερώνοντας το 
ηθικό των αστυνομικών, που 
παρά τις σημερινές περικοπές 
μισθών, υλικών και αστυνομι-
κού προσωπικού  ανταποκρί-
νεται επάξια στο έργο τους, 
επιδεικνύοντας περίσσιο επαγ-
γελματισμό και φιλότιμο», κα-
ταλήγει η ίδια ανακοίνωση. 
xanthinea.gr

Ξάνθη: Αστυνομικός έσωσε κοριτσάκι από πνιγμό
Ταχύτατη η 
παρέμβαση του 
Μιχάλη Ντάκου

Η αντιπυρική προστασία μπή-
κε ήδη στην πιο δύσκολη φά-
ση της, δηλαδή στους μήνες 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που 
στατιστικά φαίνεται να απα-
σχολούν πάντα την περιφέ-
ρεια ΑΜΘ 

Κ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΜΘ
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Απομακρύνθηκαν τη Δευ-
τέρα 26.07.2021, από συνερ-
γεία του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, καθ’ υπόδειξη και υπό 
την επίβλεψη της Κτηματικής 
Υπηρεσίας, οι εναπομείνα-
σες αυτοσχέδιες κατασκευές, 
ομπρέλες, ξαπλώστρες που 
παρανόμως καταλάμβαναν 
δημόσιο χώρο στην παραλια-
κή ζώνη Δίκελλα-Μεσημβρία.

Η ενέργεια πραγματοποι-
ήθηκε μετά από σχετικό έγγρα-
φο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
με σκοπό την αποκατάσταση 
του κοινόχρηστου χαρακτήρα 
του αιγιαλού.

Να σημειωθεί πως, περίπου 
στα μέσα Ιουλίου, είχε προηγη-
θεί ανακοίνωση- κάλεσμα του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης προς 
όσους δημότες έχουν τοποθε-
τήσει τέτοιου είδους αντικείμε-
νο στον αιγιαλό. Όπως ανα-
φέρονταν, «στο πλαίσιο των 
συνεχών ενεργειών για την 
εξασφάλιση της καθαριότητας 
των ακτών και της ελεύθερης 
πρόσβασης στον δημόσιο κοι-
νόχρηστο παράκτιο χώρο, μετά 
από έγγραφο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Έβρου, παρακαλού-
νται οι δημότες και παραθε-
ριστές που αυθαίρετα έχουν 
τοποθετήσει ομπρέλες, ξαπλώ-
στρες και σκίαστρα για ιδιωτι-
κή χρήση με σκοπό την παρα-
μονή τους στον αιγιαλό κατά 
τη θερινή περίοδο, να τις απο-
μακρύνουν εντός χρονικού δι-
αστήματος 10 ημερολογιακών 
ημερών έως την 23.07.2021. 
Μετά την ημερομηνία αυτή συ-
νεργείο του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης καθ’ υπόδειξη και 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Καθαρή, πλέον, από παράνομες 
κατασκευές η παραλιακή ζώνη 
Δίκελλα-Μεσημβρία 

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ, ΚΑΘ’ 
ΥΠΟΔΕΙΞΉ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΉΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΉ ΤΉΣ ΚΤΉΜΑΤΙΚΉΣ 
ΥΠΉΡΕΣΙΑΣ    

Αποκατάσταση του κοινόχρηστου 
χώρου του αιγιαλού

υπό την επίβλεψη της Κτηματικής Υπη-
ρεσίας θα προβεί σε απομάκρυνση όλων 
των κατασκευών που καταλαμβάνουν – 
δεσμεύουν δημόσιο χώρο, με σκοπό την 
αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρα-
κτήρα του αιγιαλού».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΔΑ:ΨΛΖΜΩ1Λ-Τ4Γ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                    
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204     Σαμοθράκη 28/7/2021
                  Αρίθμ. Πρωτ.: 3735
      

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός 
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του 
Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβα-

σης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος 
Σ α μ ο θ ρ ά -
κης

Χώρα Σαμοθράκης ΔΕ Διοικητικού 3 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρ-
τητα από ειδικότητα, ή 
Πτυχίο Ά  κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδή-
ποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονά-
δας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής ή  οποιαδήποτε άλλης ξένης γλώσσας των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανερ-

γίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανερ-
γίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8

9 και άνω

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 
ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  
ΠΕ & ΤΕ

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

7.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ 

και ΤΕ integratedmaster 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και 
δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μετα-
πτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για 
μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ 
των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για την θέση με κωδικό 101προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ΄ 
παρ. 1 άρ. 12 του Ν. 4765/2021,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕκαι να 
την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικάστη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(Email:mitroo@samothraki.gr), απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551350820).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Γαλατούμος Νικόλαος

ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465ΧΘΞ-ΣΦ4

Αθήνα, 27-7-2021
Αρ. πρωτ. 203574

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α .) : 
36.000.000,00 €

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2019ΣΕ07100012 
της ΣΑΕ:071

ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ Κ ΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ε.Υ.Δ.Ε  Κ.Σ.Σ.Υ) 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
(Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υπο-
δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δημοσιεύει :

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
στην Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 

Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης»  με εκτιμώμενη αξία 29.032.258,06 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού, την 
Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε την 02-07-2021 στην ΕΕΕΕ με αρ. 2021/S 126-330334 και τη διορθω-
τική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε την 16-07-2021 στην ΕΕΕΕ με αρ. 2021/S 136-358927 ως εξής :

 Αλλαγές
Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική περίληψη
Παράγραφος 10 -προσθήκη
Τα κριτήρια των παραγράφων 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης αφορούν στους οικονομικούς φορείς που είτε 

δεν έχουν πτυχίο 6ης τάξης και άνω στο Μ.Ε.ΕΠ. (ελληνικές εταιρείες) είτε από το πιστοποιητικό - βεβαίωση 
εγγραφής τους (αλλοδαποί οικονομικοί φορείς) δεν τεκμαίρεται η δυνατότητα και καταλληλότητα για την ανά-
ληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. Εξυπακούεται ότι οι φορείς αυτοί θα 
πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις των παραγράφων 22.Γ της και 22.Δ της Διακήρυξης.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Παράγραφος 11 -διόρθωση
Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια:
Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.500.000€

ΠΑΓΙΑ     900.000€

ΑΚΙΝΗΤΑ (30% επί του ορίου παγίων)     270.000€

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (30% επί του
ορίου παγίων)

    270.000€

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ >0,4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ >0,6

Αθήνα,  27 - 07 -  2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β
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Με έντονο και σταθερό βη-
ματισμό κινείται η DAMCO 
Energy για ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα στη Βόρεια Ελ-
λάδα, το οποίο θα συμβάλλει 
σημαντικά στο στόχο της χώ-
ρας για την απολιγνιτοποίηση 
έως το 2028. Πρόκειται για τη 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από 
φυσικό αέριο, η οποία θα κα-
τασκευαστεί από τη θυγατρική 
του Ομίλου Κοπελούζου στην 
Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με 
πηγές πολύ κοντά στο θέμα η 
εταιρία βρίσκεται πολύ κοντά 
τόσο ως προς την ανάδειξη του 
αναδόχου που θα αναλάβει ως 
techology provider για το έργο 
όσο και στον ανάδοχο για το 
κομμάτι του engineering. Αυτό 

σημαίνει πως θα επιταχυνθεί η 
διαδικασία για την έκδοση οικο-
δομικών αδειών καθώς ο ανά-
δοχος θα αναλάβει τότε θα είναι 
διαθέσιμες οι πρώτες κατόψεις 
και το προκαταρκτικό σχέδιο.

Επιπλέον, η τελική επενδυ-
τική απόφαση για το έργο εκτι-
μάται πως θα ληφθεί έως τα 
τέλη του έτους, γεγονός και το 
οποίο σημαίνει πως η κατασκευή 
θα αρχίσει στις αρχές του 2022 
διατηρώντας έτσι το στόχο για 
ολοκλήρωση έως το 2023, 
παρά τα όποια γραφειοκρατι-
κά “κωλύματα” είχαν προκλη-
θεί λόγω των επιπτώσεων της 
πανδημίας. Ταυτόχρονα, όπως 
τονίζουν οι ίδιες πηγές το σχέ-
διο για τη σύνδεση της μονάδας 

με το FSRU που θα εγκαταστα-
θεί στην Αλεξανδρούπολη, το 
οποίο και πήρε στα μέσα Ιουλί-
ου το πράσινο φως από την DG 
COMP. Να υπενθυμίσουμε πως 
η DAMCO ENERGY επιδιώκει 
τη σύνδεση της μονάδας ηλε-
κτροπαραγωγής με το FSRU, 
καθώς συμμετέχει στο δεύτερο 
μέσω της κατοχής του 20% της 
GASTRADE.

Οι άδειες
Να υπενθυμίσουμε πως η 

DAMCO έχει πάρει το πράσινο 
φως από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας για την αύξηση της 
ισχύος της μονάδας από τις 662 
στις 840 MW. Το επόμενο βήμα 
είναι η αναθεώρηση της μελέτης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων (ΜΠΕ), η οποία έχει εκδοθεί 
από το ΥΠΕΝ, και αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί εντός του 
Αυγούστου.

Το παραπάνω αποτελεί ένα 
διαδικαστικό βήμα σχετικά με 
τις αδειοδοτήσεις του έργου και 

δεν προβλέπεται να προκαλέσει 
καθυστερήσεις στην εκκίνηση 
των κατασκευαστικών εργασιών.

Το επόμενο βήμα είναι η έκ-
δοση των δεσμευτικών όρων 
σύνδεσης, για τις οποίες αρμό-
διος είναι ο ΑΔΜΗΕ, η οποία 
και τοποθετείται εντός του επό-
μενου μήνα καθώς συνδέεται 
άμεσα με την έγκριση που εξέ-
δωσε η ΡΑΕ.

Το τελευταίο βήμα είναι οι 
οικοδομικές άδειες, οι οποίες 
θα ακολουθήσουν άμεσα ύστε-

ρα από την ανάδειξη των ανα-
δόχων των engineering και 
technology provider.

Η Β. Μακεδονία και τα 
γειτονικά κράτη

Η μονάδα της Damco δε 
θα είναι σημαντική μόνο για το 
masterplan απολιγνιτοποίησης 
της Ελλάδας, αλλά θα συμβάλ-
λει και σε παρόμοιες επιδιώξεις 
άλλων κρατών. Τρανό παρά-
δειγμα αποτελεί η συμμετοχή 
της Β. Μακεδονίας στο έργο

Συγκεκριμένα, η AD ESM, η 
οποία και είναι η εθνική εταιρία 
παραγωγής ηλεκτροπαραγωγι-
κών μονάδων, θα συμμετάσχει 
στη μονάδα κατά 25%, ύστερα 
από συμφωνία που υπεγράφη 
στα τέλη του Μαρτίου. Η συμ-
φωνία αυτή προκύπτει από την 
ανάγκη της γειτονικής μας χώ-
ρας για την κάλυψη του ενεργει-
ακού της ελλείμματος, το οποίο 
ανέρχεται στις 2GWh και αναλο-
γεί στο 50% της παραγωγής της 
υπό συζήτηση μονάδας.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν 
οι ίδιες πηγές, πραγματοποιού-
νται διάλογοι με γειτονικά βαλ-
κανικά κράτη, τα οποία δείχνουν 
σημαντικό ενδιαφέρον για το 
έργο που πρόκειται να αναδεί-
ξει ακόμα περισσότερο τη θέση 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή 
ενεργειακή σκακιέρα.
ypodomes.gr

Προχωρούν οι διαδικασίες για 
τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
στην Αλεξανδρούπολη
H DAMCO ENERGY ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΤΟΣΟ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΑΝΑΔΕΙΞΉ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΩΣ TECHOLOGY 
PROVIDER ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ENGINEERING    

H μονάδα θα συνδεθεί με τον 
LNG Αλεξανδρούπολης 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                          

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:  ΨΥΘΗΟΡ1Ο-ΣΕ8

ΑΔΑΜ: 21PROC008991527

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  42/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
βάσει της υπ’ αριθμ. 8781/1-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΦ5ΟΡ1Ο-8ΙΙ) Απόφασης, 

Προκηρύσσει
Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω 

των ορίων, για την προμήθεια των ειδών «Γάζα-Βαμβάκι-Επίδεσμοι» 
(cpv33141114-2 ιατρική γάζα) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρ-
μοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και δέκα λεπτών (89.427,10€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (105.508,51€), 
για δύο (2) χρόνια, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα: 28-7-2021 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 30-8-2021 και ώρα   18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 2-9-2021 
και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 2-9-2021 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία 
της Υπηρεσίας ενώπιον   αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης 
είναι 91894 (Διακήρυξη με αριθμ. 42/2021 Προμήθεια των ειδών «Γάζα-
Βαμβάκι-Επίδεσμοι»). 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α./2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγ-
γύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύ-
πτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέ-
ντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονί-
ας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Τσα-
λάστρα Κατερίνα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826, Ε-mail :                   
promithies@4ype.gr. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,     28-7-2021 
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
--------------- 

Με την υπ’ αριθμ. 8.721 Γ’/23-7-2021 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστι-
κού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρω-
τοδικείου Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Π. Κυραδενίδη, επιδόθηκε στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για τον καθ’ού  Χριστόδουλο 
Θεοφίλου του Αποστόλου, φαρμακοποιό, με Α.Φ.Μ. 145517130, πρώην 
κάτοικο Πέπλου Φερών του Ν. Έβρου και ήδη αγνώστου διαμονής, το 
από 19-7-2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ του επισπεύδοντος 
Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού 
Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.», με Α.Φ.Μ. 096066819, που 
εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και στο 2ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης 
- Παλαγίας και εκπροσωπείται νόμιμα,   το οποίο απευθύνεται ενώπιον 
παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής και στρέφεται κατά του 
παραπάνω καθ’ού, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος», που εδρεύει στην Αθήνα επί 
της οδού Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 5, νομίμως εκπροσωπούμενου 
και του τηρούμενου Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» (ΚΑΕΦ), ο οποί-
ος εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 5. 
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αλεξανδρούπολη 28-7-2021
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Μπέρδου Αικατερίνη 
Έλλης 10, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 32042

Σε φυσικό έλεγχο που δι-
ενήργησαν οι ελεγκτές του 
τμήματος Δίωξης του Τελω-

νείου Κήπων, σε φορτηγό δη-
μόσιας χρήσης Τουρκικών αρ-
χών, το οποίο έκανε είσοδο 

στη χώρα μας, ανακάλυψαν 
εντός των εμπορευμάτων του 
52.548 τεμάχια παραποιημέ-
να προϊόντα συγκεκριμένα, 
είδη ένδυσης, υποδήματα και 

τσάντες διαφόρων σημάτων.
Ο τελωνειακός προορι-

σμός των δεσμευθέντων πα-
ραποιημένων προϊόντων ήταν 
η Γαλλία και από εκεί θα δι-

οχετευόταν σε διάφορες πό-
λεις της Ευρώπης.

Βεβαιώθηκε και εισπρά-
χθηκε πρόστιμο ύψους 
19.456 € ενώ η ποσότητα 

που δεσμεύθηκε, κατόπιν των 
παρεμβάσεων των εταιριών 
στις οποίες ανήκουν τα σή-
ματα, θα καταστραφεί.

Τελωνείο Κήπων: Πρόστιμο 19.456 ευρώ για παραεμπόριο
Σε φορτηγό δημόσιας χρήσης τουρκικών 
αρχών, εντοπίστηκαν 52.548 τεμάχια 
παραποιημένων προϊόντων  



Η ΓΝΩΜΗ
29  ΙΟΥΛΙΟΥ 202112   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΔΑ: Ψ678ΩΞΒ-ΑΓΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ορεστιάδα  22/07/ 2021
Αριθμ. Πρωτ. :12405

                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Ν.4412/2016 (Α› 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του.
2. Την με αριθμό 185/2021απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας , με την οποία εγκρί-

θηκαν ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για τηνυπηρε-
σία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)»

Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟγια την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)» προϋ-
πολογισμού  267.058,80ευρώ με τον Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνεςαπό την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26-07-2021
28-07-2021
08:00

24-08-2021
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-

σφοράς στο σύστημα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 64233/2021«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφο-
ρούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».Δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικάπρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το 
δύοτοις εκατό (2%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.307,40 ευρώ. Η εγγύ-
ηση εκδίδεται από πιστωτικάιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλητης ΣΔΣ και έχουν, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να πα-
ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνειστον ελληνικό τύπο  καιστο διαδικτυακό τόπο της Αναθέ-
τουσας αρχής  www.orestiada.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/07/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  2552350364,2552350350,2552350368 και  FAX: 2552350399 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αυτζή Ανθή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2551-3-53423 FAX : 2551-3-53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
29-07-2021

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ1/ΔΣ26/15-
07-2021 απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αντικεί-
μενο την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και των Δομών Ψυχικής Υγείας για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) ακόμα έτους, έναντι συνολικής δαπάνης 
έως του ποσού των 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 27/21 Επαναληπτική
Κριτήριο κατακύρωσης: -Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμε-

νη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκά-
στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας (Ομάδα Τροφίμων Α) 

-Την πλέον συμφέρουσα προσφορά με μοναδικό κριτήριο την τιμή για τα είδη των οποίων η τιμή διαμορ-
φώνεται ελεύθερα στην αγορά (Ομάδα Τροφίμων Β).

 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
 Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης.
 Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-

ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται ένα-
ντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

         Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών, μη συνυπολογιζό-
μενων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατα-
τίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

        Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

     
                                                                   
                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                              ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
                                                                            Ε. ΡΟΥΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
……………………………….
Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1
Ταχ.Κώδικας : 68300
Πληροφορίες : 25533 50662-663
Fax :2553024424
e-mail:th.gountinaki@didymoteicho.gr

ΑΔΑ: ΩΑΜ8Ω9Τ-6ΙΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διδυμότειχο     26  /  7    /2021
Αρ.πρωτ.:5509
Απόφ. Δημ.:  Γ/43

ΦΟΡΕΑΣ :  ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π.  ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  6/ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προκηρύσσει 
Διεθνή  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙ-

ΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ  ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού 805.454,75 € 

1. Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας : Δήμος Διδυμοτείχου ,Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, 
τηλ. 25533506962-50663 ΦΑΞ: 2553024424, E-MAIL:info@didymoteicho.gr- th.gountinaki@didymoteicho.gr

2. Κωδικός cpv: 09134200-9 (πετρέλαιο κίνησης) 09132100-4 (βενζίνη αμόλυβδη), 09135100-5 ( πετρέ-
λαιο θέρμανσης) ,09211000-1 (ελαιολιπαντικά )

3. κωδικός NUTS: EL 511
4. Διαδικασία : Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
5.Περιγραφή αντικειμένου:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
7. κριτήριο κατακύρωσης
α)για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κά-

θε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Ν. Έβρου 
β) για τα ελαιολιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών του τμήματος, αναγράφοντας ανά είδος 
προσφερόμενη τιμή.

8. Προϋπολογισμός 805.454,75 € με ΦΠΑ 24%.
9. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων 

είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε τμήματος  
(συνολικά 13 τμήματα)

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής : φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1%  όπως αναλυτικά αναφέρε-

ται στο αρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.
12.Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.
gov.gr και ο συστημικός αριθμός είναι ο 123996.

Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η :  2/8/2021   ώρα   8:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/8/2021 και ώρα 15:00 και η αποσφρά-

γιση των προσφορών θα γίνει την  2/9/2021 και ώρα 10:30 .
13. Χρηματοδότηση : Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πό-

ρους του Δήμου και του εκάστοτε φορά   Ν.Π του Δήμου.
14. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα ( 1 έτος) και η ισχύς τους ορίζεται από 

την υπογραφή τους .Ο Δήμος και τα Ν.Π. έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ των συμβάσεων 
έως την υπογραφή νέας σύμβασης και όχι πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς υπέρβαση των ανά είδος ποσοτή-
των και της προϋπολογισθείσας κατά είδος δαπάνης.

15.Δημοσιεύσεις :Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει,  στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ( ημερ/νια αποστολής : 21/7/2021), (2021/S 142-377331 )  στον ελληνικό τύπο και στο διαδι-
κτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

(www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαΟι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος  Διδυμοτείχου
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου   
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

1η Αυγούστου, γιορτή της 
Πολύτεκνης μητέρας.

Τριπλός ο ρόλος της γυναίκας:
 Γυναίκα εργαζόμενη-

νοικοκυρά και μητέρα 
συγχρόνως. 

Σ
ήμερα θα αφιερώσω 
την στήλη μου στην 
«Πολύτεκνη μητέ-
ρα» που γιορτάζει 
την 1η Αυγούστου.

Τριπλός ο ρόλος 
της γυναίκας: Μητέρα-νοικοκυ-
ρά και εργαζόμενη, ένας ρόλος 
αρκετά δύσκολος. Χρειάζεται 
μεγάλες σωματικές και ψυχικές 
αρετές, όπου και τις 
διαθέτει η ίδια.

Σαν μητέρα, εί-
ναι το πιο γλυκό 
πρόσωπο της Γης. 
Μετά την Παναγία 
η μητέρα είναι η πιο 
ιερή μορφή της ζω-
ής μας. 

Σαν νοικοκυ-
ρά και εργαζόμενη, 
κουράζεται διπλά 
από έναν εργαζό-
μενο άντρα που εί-
ναι και πατέρας…

Μια πολύτεκνη 
μητέρα, μόνο να τη θαυμάζει κα-
νείς μπορεί…, αν και πρωταρχι-
κός σκοπός της είναι το σπίτι και 
να ασχολείται με την ανατροφή 
των παιδιών της.

Πάει η εποχή που η γυναίκα 
δεν διάβαζε εφημερίδα και δεν 
παρακολουθούσε ειδήσεις, αλ-
λά φρόντιζε «τα του οίκου της».

Η πολιτική σήμερα δεν είναι 
προνόμιο των ανδρών. Σήμερα 
η γυναίκα ασχολείται και με την 
πολιτική. Δεν είναι υποπροϊόν 
του άνδρα. Μπορεί να μην έχει 
τη μυϊκή δύναμη του άνδρα, έχει 
όμως βιολογική αντοχή. Αντέχει 
περισσότερο στους σωματικούς 
και ψυχικούς πόνους. 

Οι κοινωνικές συνθήκες έχουν 
αλλάξει τη φύση της, που ενώ τη 
θέλει η φύση καθαρά γυναίκα-
μητέρα, αυτή βγήκε και στη βιο-
πάλη και είναι συγχρόνως εργα-
ζόμενη γυναίκα και μητέρα. Τι να 
κάνει όμως, όταν δεν μπορούν 
άνδρας και γυναίκα να τα βγά-
λουν πέρα στη ζωή; Επιστρέφο-
ντας στο σπίτι από την δοτλειά 
της, αναλαμβάνει ένα ρόλο πολύ 
πιο δυσκολότερο ωράριο εργα-
σίας, την ανατροφή των παιδιών 
της, που τόσο την έχουν ανάγκη, 
στα πρώτα ιδίως χρόνια της ζω-
ής τους, αφού όπως και να το 
κάνουμε, ο πατέρας δεν μπορεί 
να αναπληρώσει τη μητέρα, που 
έχει τρεις ρόλους: Το ρόλο της 

μητέρας, της νοικοκυράς και 
της εργαζόμενης.

Κατάντησε η εργασία της 
μητέρας «αναγκαίο κακό»… Ο 
ρόλος της είναι στενά συνδε-
δεμένος με τη μητρότητα και 
ανέκαθεν από τη φύση της εί-
ναι δεμένη με το σπίτι.

Πρέπει όμως να εργάζε-
ται μια πολύτεκνη μητέρα 

που πρωταρχικός 
της σκοπός είναι 
η ανατροφή των 
παιδιών της; Σί-
γουρα και δεν πρέ-
πει, αφού η απου-
σία της από το σπίτι 
έχει σοβαρές συνέ-
πειες στην ανατρο-
φή των παιδιών της 
και κανείς δε μπορεί 
να την αναπληρώσει, 
να δώσει στοργή και 
αγάπη στα παιδιά 
της όσο αυτή. Οι μα-
κρόχρονες απουσίες 

της έχουν δυσμενή αντίκτυπο 
ψυχολογικά. Οι πολλές εναλλα-
γές των προσώπων που τα φρο-
ντίζουν, τα δημιουργούν πολλά 
προβλήματα, όπου κι’ αυτός εί-
ναι ένας λόγος που μειώνεται αι-
σθητά ο αριθμός των γεννήσεων. 
Επειδή όμως δεν έχει την οικο-
νομική ευχέρεια να αντιμετωπί-
σει τα οικονομικά έξοδα για μια 
καλύτερη συμβίωση ζωής των 
παιδιών της, καλείται η ίδια να 
αναλάβει διπλό ρόλο: Της μη-
τέρας και της εργαζόμενης, 
αφού η πολιτεία δυστυχώς 
ακόμη μένει έξω από το «παι-
χνίδι» της οικογένειας…

Το κράτος, μέσω των επι-
σήμων εκπροσώπων του 
δείχνει να ανησυχεί για το 
κοινωνικό φαινόμενο της 
υπογεννητικότητας, αναχαι-
τίζοντάς τη με πενιχρά οικο-
γενειακά επιδόματα. Όμως τα 
μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά 
και δεν λύνουν την υπογεν-
νητικότητα. Άλλωστε και τα 
αποτελέσματα της τελευταίας 
απογραφής του πληθυσμού 
μας έδειξαν πως ο αριθμός 
των γεννήσεων μειώνεται.

Επιτέλους ας δείξει η πο-
λιτεία κάποια ευαισθησία για 
την  εργαζόμενη μητέρα. Για 
μένα η γυναίκα είναι όλες οι 
εποχές… Είναι ένα παράθυρο 
στον κόσμο…  

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Αναλύσεις

Η διπλωματία της ακινησίας 
και οι συνέπειες

Η 
ανακοίνωση του μερικού 
ανοίγματος της περίκλει-
στης πόλης της Αμμοχώ-
στου από τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν, επανέφερε στο 
προσκήνιο τα ψηφίσμα-

τα 550/1984 και 789/1992 του ΟΗΕ 
για την Αμμόχωστο και συνακόλουθα 
υπέμνησε όλα τα άλλα ψηφίσματα που 
αξιοποιούνται ως αμυντική γραμμή της 
Λευκωσίας και της Αθήνας έναντι των 
εξαγγελιών του Τούρκου προέδρου, τα 
οποία ανάγονται κυρίως στη δεκαετία 
του 1970, του 1980 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990. Όμως έκτοτε με το 
τέλος του Ψυχρού πολέμου τα πάντα 
έχουν ανατραπεί στους διεθνείς συσχε-
τισμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Στη 
Μ. Ανατολή με τους δύο πολέμους του 
Κόλπου, στα Βαλκάνια με τη διάλυση 
της Γιουγκοσλαβίας, στη Β. Αφρική με 
την Αραβική Άνοιξη, στην Εγγύς Ανα-
τολή με τη Συρία, τον Λίβανο, τον ISIS, 
στον Καύκασο που φλέγεται κατά και-
ρούς. Αναταράσσεται δηλαδή ολόκληρη 
η περιοχή του Ανατολικού Ζητήματος 
στην οποία είναι ενταγμένη η Κυπρια-
κή Δημοκρατία. Προέκυψαν μάλιστα και 
νέα δεδομένα που είναι καθοριστικά: 
Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε το 
2004 στις ευρωπαϊκές δομές, ανέκυψε 
ο ανταγωνισμός για την αξιοποίηση των 
ενεργειακών πηγών των υδρογοναν-
θράκων και η διαμάχη για την οριοθέ-
τηση των θαλασσίων ζωνών στη βάση 
του Διεθνούς Δικαίου του 1982, θέμα-
τα που δεν υφίσταντο το 1974 και τις 
δεκαετίες που ακολούθησαν. Επομένως, 
αν εξαιρέσουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
που αναφέρονται στις πάγιες αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου, όλα τα άλλα λογικά 
δημιουργούν αγκυλώσεις στην προσπά-
θεια επίλυσης του προβλήματος διότι 
είναι ετεροχρονισμένα και αγνοούν τα 
σημερινά δεδομένα. 

 
Εκείνο που κυρίως αγνοείται στα ψη-

φίσματα του ΟΗΕ, διότι δεν υφίστατο 
τότε η σχετική ιστορική εμπειρία, με 
αποτέλεσμα να προτείνεται έκτοτε η 
λύση της διζωνικής - δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, είναι ότι το Κυπριακό πρόβλη-
μα, δημιουργήθηκε σε συνθήκες παγκό-
σμιας ισορροπίας, έστω του «τρόμου», 
με παγιωμένη την κατάσταση στην Εγ-
γύς και τη Μ. Ανατολή και ενώ η συμ-
βίωση διαφορετικών εθνοτήτων στα 
όρια ενός πολυεθνικού κράτους ήταν 
βιώσιμη. Σήμερα, επιχειρείται να επιλυ-
θεί σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές 
που είναι  πολύ δυσμενέστερες. Διότι 
σήμερα, σε συνθήκες όπου τα πολυεθνι-
κά κράτη έχουν διαλυθεί (ΕΣΣΔ, Γιου-
γκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία, Ουκρανία) 
και εθνότητες διεκδικούν την αυτοδι-
άθεσή τους (Σκωτία, Καταλονία, κ.α.), 
επιχειρείται, κόντρα στην πραγματικό-
τητα, η συμβίωση δύο εθνοτήτων που 
δεν κατόρθωσαν να συνυπάρξουν όταν 
οι συνθήκες ήταν παγκόσμια ευνοϊκές 
γιαυτό. Αν πρόσθετα λάβουμε υπόψη ότι 
το 2004 οι ομογενείς μας απέρριψαν 

με συντριπτική πλειοψηφία το σχέδιο 
Ανάν και στο Κραν Μοντανά η Λευκω-
σία αποχώρησε ένα βήμα πριν την ολο-
κλήρωση της συμφωνίας μπροστά στην 
"απειλή" επίλυσης του προβλήματος, 
τότε εύλογα διερωτώμεθα ποιά συμφέ-
ροντα υπηρετεί η εμμονή στη λύση της 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Μήπως η επιδιωκόμενη λύση της δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν 
αποτελεί μορφή διχοτόμησης; Η Αθήνα 
και η Λευκωσία, αναμοχλεύοντας τα δε-
δομένα του παρελθόντος προσπαθούν 
να επιλύσουν, ή μάλλον να διαιωνίσουν 
τα εθνικά προβλήματα του παρόντος. 

Η Αθήνα επαίρεται για την άσκηση 
της πολιτικής της στα εθνικά θέματα 
με επίκεντρο το Κυπριακό και όχι μόνον 
σε αυτό. Τελικά, ποιό κράτος υπηρετεί 
καλύτερα τα εθνικά του συμφέροντα; Η 
Τουρκία με την πολιτική έναντι των μει-
ονοτήτων της ή η χώρα μας; Η Τουρκία 
προστάτευσε την τουρκοκυπριακή μει-
ονότητα καταπατώντας το Διεθνές Δί-
καιο, τη διεύρυνε πληθυσμιακά επαυξά-
νοντας τις αξιώσεις της στην επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος και την 
αξιοποιεί  ως εφαλτήριο άσκησης των 
συμφερόντων της στην ευρύτερη περι-
οχή. Το μήνυμα δηλαδή που απέστειλε 
η Τουρκία στις απανταχού μειονότητές 
της είναι ότι η «μητέρα» πατρίδα είναι 
κοντά τους. 

Στις πρώτες εκλογές στην Αλβανία 
μετά την κατάρρευση του Αλία το 1991, 
η ομογένεια έστειλε στην αλβανική βου-
λή πέντε βουλευτές με τους μειονο-
τικούς συνδυασμούς και άλλους δέ-
κα τρεις με τα άλλα κόμματα, δηλαδή 
συνολικά δέκα οκτώ. Στις πρόσφατες 
εκλογές εκλέχθηκαν μόνον δύο βουλευ-
τές, ενδεικτικό του μεγέθους της συρ-
ρίκνωσης των ομογενών μας. Σε αυτό 
συνήργησαν κυβερνητικοί παράγοντες 
που χρησιμοποίησαν τη θρησκεία ως 
πολιτικό μέσον για να ενεργοποιήσουν 
την «ελληνική χριστιανική μειονότητα» 
της Αλβανίας, προκειμένου να  αποστα-
θεροποιηθεί το καθεστώς Αλία το οποίο 
ήδη κατέρρεε, προκαλώντας τεράστιο 
κύμα φυγής ομογενών στη χώρα μας, 
με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν τα 
εθνικά μας ερείσματα εκεί. Σήμερα, ενώ 
οι ομοεθνείς μας τελούν υπό συνεχή 
διωγμό, η Αθήνα τάσσεται αναφανδόν 
υπέρ της ένταξης της Αλβανίας στην 
ΕΕ, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι 
η καταπιεστική πολιτική των Τιράνων 
άρχισε να γίνεται εντονότερη μετά τη 
χορήγηση του καθεστώτος της υποψή-
φιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. με 
την ελληνική συναίνεση. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η 
ελληνική πολεμική αεροπορία διασφα-
λίζει τον εναέριο χώρο της Αλβανίας 
ενώ πρόσφατα η χώρα μας αναβάθμι-
σε τις διπλωματικές σχέσεις της με το 
Κόσσοβο και εξετάζει την αναγνώρισή 
του, πολιτική που αντιφάσκει με τον 
παράνομο χαρακτήρα της "Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" δι-
ότι αποτελούν "ομοειδείς περιπτώσεις". 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Λογιστικό Γραφείο 
Βενιζέλου 65  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΤΕΡΖΗ Π.ΜΑΡΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Κομνηνών 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551033789

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΤ/ΝΟΣ  •  Δικ. Επιμελητής
Λ. Δημοκρατίας 295   •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 29911

Συμβολαιο-
γράφοι

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αχιλλέως 11  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο:  25510 39118

Μεταφορές

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

4 3 2 1

6 9 4

2 1 6

9 1 2

6 5 3 9 4

4 6 3

8 6 5

3 1 4

2 9 3 1

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.78)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 28 09:54:14 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

6 4 2 8 5 3 1 9 7
5 7 9 6 4 1 8 3 2
3 8 1 9 2 7 5 6 4
4 1 7 5 9 8 3 2 6
9 6 8 2 3 4 7 1 5
2 5 3 7 1 6 4 8 9
8 2 5 3 7 9 6 4 1
7 3 4 1 6 2 9 5 8
1 9 6 4 8 5 2 7 3

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jul 27 08:55:42 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

4 7 3 9

5 3 4

1 2 6

4 9

8 5 2 3 7 4 9

5 6

6 9 1

4 3 8

3 6 1 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 28 09:54:16 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:05
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  18:30
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 10:30, 15:30
Τρίτη 07:00, 18:40 
Τεταρτη  16:30
Πέμπτη 07:00, 18:00 
Παρασκευή 18:00
Σάββατο  18:00
Kυριακή  15:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) 
✆2551029022
ΦΕΡΕΣ
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπό-
λεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 
✆25540 24303
ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής 
Φ. Βενιζέλου 85 ✆2553024434
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπί-
δου 96 ✆2552028477

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
904
Ισχυρός αραβικός στόλος 
-κυρίως πειρατικός- υπό το 
χριστιανό εξωμότη Λέοντα 
τον Τριπολίτη, αγκυροβο-
λεί έξω από τη Θεσσαλο-
νίκη. Δύο μέρες αργότερα 
θα καταλάβει την πόλη και 
22.000 έως 30.000 κάτοι-
κοί της θα αιχμαλωτιστούν 
και θα πωληθούν στη συνέ-
χεια στα σκλαβοπάζαρα της 
Αφρικής.

1014
Η μάχη στο Κλειδί: Ο Βα-
σίλειος Β’ ο Βουλγαροκτό-
νος και ο στρατηγός του Νι-
κηφόρος Ξιφίας, όχι μόνο 
συντρίβουν τον τσάρο των 
Βουλγάρων Σαμουήλ, αλ-
λά τυφλώνουν έναν προς 
έναν τους 15.000 αιχμαλώ-
τους τους.

1825
Αποτυγχάνει, εξαιτίας της 
νηνεμίας που επικρατεί, 
προσπάθεια μοίρας του ελ-
ληνικού στόλου υπό τον 
Κωνσταντίνο Κανάρη να 
πυρπολήσει τον αιγυπτιακό 
στόλο μέσα στο λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας.

1900
Ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμ-
βέρτος Α’ δολοφονείται 
από τον αναρχικό Γκαετά-
νο Μπρέσι. Όπως λέει στους 
αστυνομικούς που τον συλ-
λαμβάνουν, με την πράξη 
του αυτή πήρε εκδίκηση για 
την αιματοχυσία στο Μιλάνο 
το 1898, όταν ο βασιλιάς εί-
χε συντρίψει βίαια εργατική 
εξέγερση, χρησιμοποιώντας 
το πυροβολικό και σκοτώνο-
ντας εργάτες.

1900
Στο θέατρο «Ορφεύς» της 
Σύρου δίνεται η πρώτη ορ-
γανωμένη κινηματογραφι-
κή παράσταση στην Ελλά-
δα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία 
δραχμή και προβάλλονται 
20 ταινίες μικρού μήκους. 
Από αυτές ξεχωρίζουν οι 
«Αμερικανοϊσπανικαί ναυ-
μαχίαι», «Χαριεντισμοί αν-
δρογύνου ους διακόπτει η 
εμφάνισις του τέκνου» κ.ά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1919
Μίλτος Σαχτούρης, ένας από 
τους σημαντικότερους έλλη-
νες ποιητές της μεταπολεμι-
κής γενιάς. (Θαν. 29/3/2005)

1925
Μίκης Θεοδωράκης, διακε-
κριμένος συνθέτης από τη 
Χίο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1979
Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμα-
νικής καταγωγής αμερικα-
νός φιλόσοφος, θεωρητικός 
εκπρόσωπος της Νέας Αρι-
στεράς και συγγραφέας του 
βιβλίου «Ο Μονοδιάστατος 
Άνθρωπος». (Γεν. 19/7/1898)

2004
Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη 
κωμικός του θεάτρου και του 
κινηματογράφου. (Γεν. 1923)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

Πωλείται μονοκατοικία στο Τυχερό Νομού 
Έβρου. Το σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. 
Η λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του σπιτιού 
αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελ-
ματική χρήση, έχει δε και μεγάλη αυλή πίσω. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση. Η τιμή του 
είναι 45000 ευρώ. Όποιος αγοράσει το σπίτι 
θα πάρει δώρο 3 στρέμματα χωράφι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο 
το 24ωρο.

Πωλείται  Διαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ος 
όροφο στο κέντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 
2 μεγάλα parking  της οικοδομής από κοινού 
για τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση Α’ 
Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρή-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπό-
λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 
2551028690.

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευ-
αστική εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά να προσλάβει μηχανικούς για 
πλήρη απασχόληση στα γραφεία της ή/και 
στα εργοτάξια της στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ
  Από μεγάλη εταιρεία τροφίμων της Αλεξαν-
δρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception 
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υπο-
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency, 
πολύ καλή γνώση χειρισμού office & e-mail, 
γνώση χειρισμού εισαγωγών-εξαγωγών. Μι-
σθός ικανοποιητικός προοπτικές εξέλιξης. 
Αποστείλετε  βιογραφικό σημείωμα στο e-
mail naskidis@gmail.com.



Η ΓΝΩΜΗ
29  ΙΟΥΛΙΟΥ 202116 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Ανάσα σε χιλιάδες νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις δίνει η 
απόφαση της κυβέρνησης για 
ρύθμιση των χρεών της παν-
δημίας σε έως 36 άτοκες ή 
72 έντοκες δόσεις. Η σχετική 
ρύθμιση κατατέθηκε χθες στην 
Βουλή και αφορά χρέη τόσο 
προς την Εφορία, όσο και προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για 
δυο δίδυμες ρυθμίσεις - σκού-
πα που στόχο έχουν να αντιμε-
τωπίσουν εν συνόλω το βουνό 
χρεών του κορονοϊού, καθώς 
εντάσσονται χρέη που αφο-
ρούν 17 μήνες πανδημική κρί-
σης και ειδικότερα χρέη που 
αφορούν στο διάστημα από 
την 1η Μαρτίου του 2020 έως 
και τον Ιούλιο του 2021. 

Παράλληλα με τις ίδιες τρο-
πολογίες δίνεται η δυνατότη-
τα επανένταξης στις ρυθμίσεις 
των 100 και 120 δόσεων για 
όσους επλήγησαν από την 
πανδημία.

Βασική προϋπόθεση βέ-
βαια είναι ο οφειλέτης να είναι 
πληττόμενος από την πανδη-
μία και αυτό να αποδεικνύεται 
μέσα από σειρά κριτηρίων που 
έχουν τεθεί.

Όπως αποκάλυψε  ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας, η ελάχιστη μηνιαία 
δόση για τα χρέη προς την 
εφορία θα είναι 30 ευρώ για 
οφειλές έως 1.000 ευρώ και 
50 ευρώ για οφειλές άνω των 
1.000 ευρώ. Αντίθετα, η ελάχι-
στη μηνιαία δόση για τις οφει-
λές προς τον ΕΦΚΑ ορίζεται 
στα 50 ευρώ το μήνα. 

Τι προβλέπει η 
τροπολογία για την 
εφορία 

Σύμφωνα με την τροπολο-
γία, η νέα ρύθμιση με τις 36 
ή 72 δόσεις για τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας θα αφορά 
την περίοδο από τον Μάρτιο 
του 2020 έως και τον Ιούλιο 
του 2021.

Σε αυτή θα μπορεί να εντα-
χθεί ένα μεγάλο μέρος της κοι-
νωνίας, το οποίο βέβαια απο-
δεδειγμένα θα έχει πληγεί και 
με βάση μια διευρυμένη λίστα 
ΚΑΔ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
που έκαναν δήλωση Covid, οι 
άνεργοι που εγγράφηκαν στον 
ΟΑΕΔ και οι εργαζόμενοι που 
ήταν σε αναστολή ή στο «Συν-
Εργασία».

Σύμφωνα με την τροπολο-
γία, στην νέα ρύθμιση θα μπο-
ρούν να ενταχθούν τρέχουσες 
φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος ει-
σοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και 
ασφαλιστικές οφειλές που δη-
μιουργήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας.

Αυτές μπορούν να ρυθμι-
στούν σε έως και 72 δόσεις με 
επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 
δόσεις. Η καταβολή της πρώ-
της δόσης θα γίνει μέχρι την 
31η Ιανουαρίου του 2022. Να 
σημειωθεί ότι για όσους επιλέ-
ξουν να ρυθμίσουν τις οφει-
λές σε περισσότερες από 36 
δόσεις, τότε η ρύθμιση θα εί-
ναι έντοκη για το σύνολο των 
δόσεων και όχι για επιπλέον.

Δηλαδή, εάν κάποιος θε-
λήσει να ρυθμίσει το οφειλό-
μενο ποσό σε 50 δόσεις, τότε 

θα είναι έντοκες και οι 50 μη-
νιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι στη ρύθ-
μιση δεν μπορούν να εντα-
χθούν ο φετινός φόρος εισο-
δήματος και ο ΕΝΦΙΑ, καθώς 
δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα 
χρέη αλλά βεβαιωθείσες οφει-
λές.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα που 
έχουν πληγεί από τον κορονοϊό 
και οφειλές που έχουν ήδη βε-
βαιωθεί κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας (από Μάρτιο 2020 
έως σήμερα).

Επανένταξη στη ρύθμιση 
των 100 και 120 δόσεων 

Σε ό,τι αφορά στην επανέ-
νταξη στη ρύθμιση των 100 
και 120 δόσεων, αφορά τους 
πληγέντες οι οποίοι την απώ-
λεσαν την ίδια περίοδο και η 
1η δόση και η επιστροφή θα 
γίνει με την πληρωμή της δό-
σης έως την 31η Αυγούστου, 
ενώ οι εναπομείνασες δόσεις 
θα πάνε για το τέλος της ρύθ-
μισης.

Οι κατηγορίες οφειλετών 
που εμπίπτουν στην ρύθμιση 
είναι:

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως πληττόμενοι 
βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο 
Οικονομικών (θα χρησιμοποι-
ηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ 
Απριλίου 2020). Υπολογίζεται 
ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ 
περιλαμβάνεται το 78% των 
επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών της χώρας.

Εργαζόμενοι που η σύμβα-
ση εργασίας τους έχει τεθεί 
σε προσωρινή αναστολή και 
έχουν λάβει αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού ή είχαν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα «Συν-Εργα-
σία».

Ιδιοκτήτες ακινήτων που 
έχουν λάβει μειωμένο μίσθω-
μα βάσει δήλωσης Covid.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι το 
εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της φορολογικής αρ-
χής, από τους 2 εκατ. δυνητι-
κά δικαιούχους της ευνοϊκής 
ρύθμισης, χρέη στο Ελληνικό 
Δημόσιο έχουν:

134.455 νομικά πρόσωπα,
392.785 φυσικά πρόσω-

πα που ασκούν επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα και

299.195 φυσικά πρόσωπα 
μη επιτηδευματίες

Συνολικά 823.435 έχουν 
δημιουργήσει μη ρυθμισμέ-
να ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 
2,26 δισ. ευρώ προς τη φορο-
λογική αρχή την εν λόγω περί-
οδο και ανήκουν στις επιλέξι-
μες κατηγορίες πληττόμενων.

Ας δούμε αναλυτικά ποιες 
είναι οι οφειλές που ρυθμίζο-
νται:

Όλες οι βεβαιωμένες στις 
ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα 
αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, 
φόρος κληρονομιάς, δωρεάς 
ή γονικής παροχής, πρόσθε-
τοι φόροι και πρόστιμα φο-
ρολογικών και τελωνειακών 
ελέγχων).

Όλες οι βεβαιωμένες στις 
ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλές που ήταν ληξιπρόθε-
σμες.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝ-
ΦΙΑ. Σημειώνεται ότι στη ρύθ-
μιση δεν εντάσσονται οι φόροι 
που έχουν βεβαιωθεί και αφο-
ρούν τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος που υποβάλλεται 
αυτό το διάστημα.

Όλες οι ασφαλιστικές ει-

σφορές που δεν έχουν πλη-
ρωθεί.

Η ρύθμιση για τα χρέη 
στον ΕΦΚΑ

Ταυτόχρονα, κατατέθηκε 
στη Βουλή την Τρίτη, από το 
υπουργείο Εργασίας τροπολο-
γία που προβλέπει ρύθμιση-
σκούπα για τις ασφαλιστικές 
εισφορές του κορονοϊού.

Με την τροπολογία στη 
ρύθμιση των οφειλών σε 
έως 72 δόσεις εντάσσονται 
οι ασφαλιστικές οφειλές που 
δημιουργήθηκαν από τον Φε-
βρουάριου του 2020 έως τον 
Ιούνιο του 2021 και οι οποίες 
δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί, με 
την πρώτη δόση να καταβάλ-
λεται μέχρι τις 31.1.2022, ενώ 
όσοι έχασαν παλιότερη ρύθ-
μιση, μπορούν να ενταχθούν 
στη νέα για το υπόλοιπο της 
οφειλής τους.

Επίσης, ορίζεται ότι η ελά-
χιστη μηνιαία δόση είναι στα 
50 ευρώ, ενώ όσοι επιλέξουν 
έως και 36 δόσεις δεν επιβα-
ρύνονται με επιτόκιο. 

Η αίτηση για την υπαγω-
γή στη ρύθμιση υποβάλλεται 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 
2022.

 
Μέχρι τις 27 Αυγούστου η 
έκπτωση 3%

Να σημειωθεί ότι στην τρο-
πολογία περιλαμβάνεται και η 
παράταση μέχρι τις 27 Αυγού-
στου της δυνατότητας έκπτω-
σης 3% για εφάπαξ καταβο-
λή του φόρου εισοδήματος, 
η υπαγωγή των απινιδωτών 
στον μειωμένο φορολογικό 
συντελεστή 6% και η επέκτα-
ση της ρύθμισης για μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή στο 
13% στα εισιτήρια αθλητικών 
αγώνων μέχρι τις 30/6/2022. 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συ-
ζητηθούν σήμερα στη Βουλή.
Imerisia.gr

Ρύθμιση «σκούπα» για 
κορονοχρέη 17 μηνών 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΟΦΛΉΘΟΥΝ ΣΕ 
ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΚΑ    

Δυνατότητα επανένταξης σε όσους έχασαν 
τη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων

Επίθεση στην κυβέρνηση 
για την εγκληματική πολιτι-
κή που ασκεί απέναντι στους 
νέους αλλά και στην πλειονό-
τητα της κοινωνίας την οποία 
και φτωχοποιεί, εξαπέλυσε 
από το βήμα της Βουλής η 
Βουλευτής Έβρου και Αν. Το-
μεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Ενημέρωσης & Επι-
κοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 
Νατάσα Γκαρά.

Η κα Γκαρά, κατά τη συζή-
τηση για το νομοσχέδιο της 

ΝΔ για το δημόσιο σχολείο, 
κατηγόρησε την κυβέρνηση 
για πολιτικές αντικοινωνικές, 
αθηνοκεντρικές, ελιτίστικες 
και εκδικητικές απέναντι στα 
νέα παιδιά: «τους κόβετε τα 
φτερά, τους κόβετε τα όνειρα, 
καταστρέφετε το παρόν και 
το μέλλον μιας ολόκληρης 
γενιάς», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά, αναφερόμενη ειδικά 
στην επιβολή της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής, που απο-
κλείει από τα Δημόσια Πανε-
πιστήμια πάνω από 25.000 
μαθητές, ακόμη και αυτούς 
που αρίστευσαν.

Η Βουλευτής Έβρου τόνι-
σε πως η κυβέρνηση ουσια-
στικά δείχνει την πόρτα της 
εξόδου από τη χώρα στους 

μαθητές, προκειμένου να κα-
ταφέρουν να σπουδάσουν σε 
ένα πανεπιστήμιο του εξωτε-
ρικού, αν και εφόσον έχουν 
την οικονομική δυνατότητα. 
«Δημιουργείτε ένα νέο κύμα 
brain-drain που έχει την υπο-
γραφή Κεραμέως-Μητσοτά-
κη», υπογράμμισε.

Εξήγησε πως στην πραγ-
ματικότητα η Υπουργός Παι-
δείας, φοβάται τη γνώση, για 
την αυτοπεποίθηση και την 
κοινωνική δύναμη που δίνει 
στους πολίτες. Για αυτό και 
δηλώνει προκλητικά πως τα 
νέα παιδιά «εγκλωβίζονται» 
στο πανεπιστήμιο, ενώ την 
ίδια στιγμή φροντίζει να φτά-
σει παντού το μήνυμα πως επί 
ΝΔ μόνο όποιος έχει «γεμάτο 

πορτοφόλι» θα παίρνει πτυ-
χίο. «Αποδυναμώνετε δεκά-
δες περιφερειακά αξιολογό-
τατα τμήματα με αρνητικές 
επιπτώσεις και για τις τοπικές 
κοινωνίες, για να εξασφαλί-
σετε πελατεία στα ιδιωτικά 
κολλέγια, για τα οποία έχε-
τε φροντίσει να εξομοιώσε-
τε σε προηγούμενα νομοθε-
τήματα τα πτυχία», σημείωσε 
η κα Γκαρά.

Παράλληλα, η Βουλευτής 
Έβρου επιτέθηκε στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη για τη φρά-
ση του «δεν μπορούν και δεν 
πρέπει να πάνε όλοι στο πα-
νεπιστήμιο», τονίζοντας πως 
στην πραγματικότητα εννοεί 
πως δεν πρέπει να σπουδά-
σουν τα παιδιά του ψυκτικού 

από το Περιστέρι, του αγρό-
τη από την Ορεστιάδα, του 
τεχνίτη από το Σουφλί, του 
κτηνοτρόφου από τη Σαμο-
θράκη, «διότι η αριστεία για 
τη ΝΔ, η Παιδεία, η Υγεία, θε-
ωρούνται εμπόρευμα ακριβό 
και όχι δικαίωμα».

Κλείνοντας τόνισε πως 
με το σημερινό νομοσχέδιο 
η ΝΔ καταργεί τον επιτυχη-
μένο θεσμό των Περιφερει-
ακών Κέντρων Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) με 
το συνεργατικό και διεπιστη-
μονικό χαρακτήρα τους, που 
είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
εισάγει και την τιμωρητική 
αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών με στόχο όχι φυσικά την 
μετεκπαίδευση και τον εκσυγ-

χρονισμό, αλλά την απόλυση 
δημόσιων λειτουργών.

Τέλος, μετέφερε δηλώσεις 
εκπαιδευτικών της Α΄ ΕΛΜΕ 
Έβρου, οι οποίοι και ξεκαθα-
ρίζουν πως «το νέο νομοσχέ-
διο χτυπά τη συλλογικότητα, 
τη δημοκρατία, τη συνεργατι-
κότητα και ένα σχολείο ανοι-
χτό με προοπτική και όρα-
μα. Με το νομοσχέδιο αυτό 
η κάλυψη των στοιχειωδών 
αναγκών των σχολείων, των 
μαθητών ,των εκπαιδευτικών 
θα γίνεται βάζοντας οι γο-
νείς πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη», δείχνοντας με αυτόν 
τον τρόπο την κάθετη αντί-
θεσή τους στο νομοσχέδιο 
που φέρνει προς ψήφιση η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Γκαρά για ν/σ Υπουργείου Παιδείας: 
«Εγκληματείτε εις βάρος της νεολαίας»
«Υπηρετείτε την 
αριστεία του 
πορτοφολιού»


