5 - 6 στρέμματα δάσους έκαψε η
πυρκαγιά στο μικρό πυρήνα του
δάσους της Δαδιάς

▶ 16

▶7

▶5

Αλεξανδρούπολη Μητέρα με
κορωνοϊό γέννησε υγιέστατο αγοράκι

Αρχίζουν σήμερα οι τετραήμερες
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ
Θρακικού Πελάγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
αρ. φύλλου 9140
€0.60

Πρώτο «βήμα» για
την λειτουργία
Δημόσιου Ι.Ε.Κ
στο Σουφλί
Από το εκπαιδευτικό έτος
2022-2023

▶5

Εξελίξεις για ΚΤΕΛ,
παλιό κολυμβητήριο
και υπόγειο πάρκινγκ

Έμαθαν αντιπάλους
και πρόγραμμα οι
ομάδες Α2 βόλεϊ του
Έβρου
Πρεμιέρα στις 23/10 για Νίκη
Αλεξ/πολης και Φοίνικα, στις 6/11
για Εθνικό και Σουφλί

▶ 11

Κικίλιας:
Εμβολιασμοί και έξω
από εκκλησίες
Όλο και μικρότερος ο μέσος
όρος ηλικίας των νέων
κρουσμάτων

● Τι απαντήσεις έδωσε η δημοτική αρχή
στα σημαντικά αυτά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης Αλεξανδρούπολης

● Ειδήσεις έβγαλε η διαδικασία και η ΓΝΩΜΗ σας μεταφέρει τις τοποθετήσεις Δημάρχου, αντιδημάρχων και εκπρόσωποι φορέων που έθεσαν μία σειρά από σημαντικά
ζητήματα

▶4

24 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος
για τα δημοτικά του ωδεία

▶ 8, 9

Συγκρατημένες τιμές
για τα φοιτητικά ενοίκια στη Θράκη

Πρόσληψη προσωπικού σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

▶6

Αλεξανδρούπολη: Από 180 ως 250 ευρώ η τιμή για γκαρσονιέρες, 250 με
400 ευρώ για δυάρια. Οι αυξήσεις σε άλλες πόλεις φτάνουν και το 25%

▶7
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ετήσια ιδιωτών 
€100
∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών:
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες:

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Είπαν
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ
Ζητούμε να δοθεί μικρή παράταση
προκειμένου να πειστούν να εμβολιαστούν οι περίπου 10.000 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Εάν τεθούν σε
αναστολή εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου, η δημόσια υγεία θα οδηγηθεί σε πλήρη αποδιοργάνωση.

Μετα απο τρία χρόνια ο παιδικός σταθμός στα Λουτρά θα πλημμυρίσει και πάλι από παιδικές φωνούλες! Οι προετοιμασίες και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με όλους τους άλλους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
Ι. ΠΡΑΣΣΑΣ
Διδάκτωρ Μοριακής
Βιολογίας Τορόντο
Όταν είμαστε εμβολιασμένοι, αντί για
7-10 μέρες για την ανάπτυξη άμυνας
του οργανισμού, χρειαζόμαστε λίγες
ώρες μέχρι να ειδοποιηθούν τα κύτταρα της αναμνηστικής ανοσίας μας…
Έτσι, ιός δεν προλαβαίνει να κάνει σοβαρό κύκλο μόλυνσης στο βαθύτερο
αναπνευστικό.

Α. ΣΚΕΡΤΣΟΣ
Υπουργός Επικρατείας
Θα είναι γνωστό ποιοι φαρμακοποιοί
ή γιατροί δεν έχουν κάνει το εμβόλιο,
σε μια ελεύθερη αγορά ο κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει αυτόν που του
δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα χρόνια περνούν, το κτιριακό συγκρότημα
του πρώην Νοσοκομείου δεν αξιοποιείται
Όλες τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του
κτιριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της οδού Δήμητρας κινεί εκ νέου ο δήμος
Αλεξανδρούπολης, υποβάλλοντας επίσημο αίτημα
διεκδίκησης της μόνιμης χρήσης του χώρου από
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σκοπός του δήμου (τότε), εφόσον πάρει την
έγκριση του υπουργείου, είναι να στεγαστούν στους
κατόπιν ανακαινισμένους χώρους του κτιριακού
συμπλέγματος κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που
εδώ και χρόνια βρίσκονται διασκορπισμένες στο
κέντρο της πόλης, επιβαρύνοντας σημαντικά το
κυκλοφοριακό της πρόβλημα.
Αυτά έγραφε η εφημερίδα ΓΝΩΜΗ σε ρεπορτάζ τον Αύγουστο του 2017. Τελειώνει ο Αύγουστος του 2021 και … μαντέψτε. Στον χώρο αυτό
δεν έχει προχωρήσει το παραμικρό. Η Περιφέρεια
ΑΜΘ ψάχνει για μελέτες περι στατικής επάρκειας
(μαλώνουν κ εκεί), αλλά το μείζον, η αξιοποίηση
των κτιριακών συγκροτημάτων του παλιου νοσοκομείου, δεν έχει επιτευχθεί. Για την ακρίβεια δεν
έχει προχωρήσει στο παραμικρό.

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

αντιμετώπισης της πανδημίας, θα είναι ανεμβολίαστοι
την ώρα που ασκούν τα καθήκοντά τους ερχόμενοι σε
επαφή με τους πολίτες.
Οπως επισημαίνει η εφημερίδα, επικαλούμενη επικαιροποιημένα στοιχεία, το ποσοστό των εμβολιασμένων
στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία είναι κατά κύριο λόγο η υπηρεσία
που έχει αναλάβει τους ελέγχους για την εφαρμογή των
μέτρων κατά του κορονοϊού, το ποσοστό των εμβολιασμένων διαμορφώνεται στο 58%.
Υψηλόβαθμος αξιωματικός, μάλιστα, επισημαίνει στην
«Καθημερινή» ότι εάν προστεθούν όσοι έχουν νοσήσει και
ταυτόχρονα αφαιρεθούν όσοι βρίσκονται σε άδεια μακράς
διάρκειας ή υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές, τότε το ποσοστό των μη εμβολιασμένων πέφτει στο 32%.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Αττική μόλις το 53%
των αστυνομικών είναι πλήρως εμβολιασμένοι, με το
αντίστοιχο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη να φτάνει το 54%.

Στα ίδια υψηλά επίπεδα τα κρούσματα
κορωνοϊού σε Έβρο, ΑΜΘ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.538 νέα
κρούσματα σήμερα, Πέμπτη 26 Αυγούστου, ενημερώνοντας για την
πανδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα ανακοίνωσε πως
καταγράφηκαν 336 διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία ενώ κατά το
τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
28 θάνατοι. Συγκεκριμένα από τα
συνολικά 3538 κρούσματα κορωνοϊού, στην Αττική καταγράφονται
843 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 365.
Η κατανομή των κρουσμάτων
κορωνοϊού στην ΑΜΘ
• ΕΒΡΟΥ 72
• ΚΑΒΑΛΑΣ 76
• ΞΑΝΘΗΣ 26
• ΔΡΑΜΑΣ 24
• ΡΟΔΟΠΗΣ 18
Αναλυτικά, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: Τα
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 3.538, εκ των οποίων 29
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέ-

Κ.Η.

Ξεφεύγουμε

οι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 28, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.539 θάνατοι. 2 Το 95.3%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 265

Λιολιοσίδης από ΚΥ Ορεστιάδας: «Καλά κάνουμε
και ανησυχούμε, υπάρχει μεγάλη αύξηση
κρουσμάτων»					

Για τη μεγάλη αύξηση θετικότητας στον κορονοϊό που
παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στον Έβρο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ορεστιάδας, καθώς και για την
πορεία του εμβολιασμού στον τοπικό πληθυσμό, μίλησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Έβρος και στην εκπομπή
Εβροσκόπιο ο Συντονιστής των Εμβολιασμών στο Κέντρο
Υγείας Ορεστιάδας κ. Αθανάσιος Λιολιοσίδης.

Ο κ. Λιολιοσίδης παρότρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν, εξηγώντας τους λόγους που αυτό είναι απαραίτητο, καθώς όπως τόνισε «ο εμβολιασμός είναι το μόνο
όπλο που έχουμε απέναντι στους ιούς».
«Αναμένουμε να είμαι μια δύσκολη περίοδος το Φθινόπωρο», ανέφερε, «όμως πιστεύω πως με τον εμβολιασμό σύντομα θα έχουν μείνει όλα πίσω μας». Για όλα
αυτά που προβληματίζουν και ανησυχούν τους κατοίκους,
τις τοπικές αρχές, αλλά και τους επιστήμονες που ασχολούνται ενεργά με την αντιμετώπιση της πανδημίας στην
περιοχή, ο Επιμελητής Α΄ Γενικής Ιατρικής κ. Λιολιοσίδης,
δίνει τις απαντήσεις του, απλά και κατανοητά.

Νίκος Πατούνας - radioevros.gr

Παράνοια

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» αποκαλύπτει
ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στην ΕΛ.ΑΣ. και τα σώματα
ασφαλείας είναι αρκετά χαμηλά, πολύ χαμηλότερα από
εκείνα στους υγειονομικούς, για τους οποίους αποφασίστηκε ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με το να ελέγχουν εάν τηρούνται τα μέτρα

(ημερήσια μεταβολή +2.32%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 266 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι
39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.

Γ.Π.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο δείκτης θετικότητας σε
αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η
Καβάλα, που καταγράφουν σημαντικό αριθμό ημερήσιων νέων κρουσμάτων κορονοϊού και ιδιαίτερα αυξητική
πορεία διασποράς της πανδημίας.
Στην Ξάνθη, η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη,
παρά την αύξηση κρουσμάτων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς ο δείκτης θετικότητας – όπως
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ – βρίσκεται στο 1,30%.
Στη γειτονική Ροδόπη, ο δείκτης θετικότητας βρίσκεται στο 1,59% και στον Έβρο στο 2,56%. Αντίθετα στην
Καβάλα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 4,89% ενώ στη
Δράμα στο 1,64% και στη Θάσο στο 0,77%.
Σε χειρότερη κατάσταση, σε επίπεδο χώρας, βρίσκεται η
Νάξος, στην οποία ο δείκτης θετικότητας φτάνει το 7,70%,
η Ικαρία με 6,9% και η Ηλεία με 6,51%. (xanthinea.gr)

Κ.Η.

Μανωλόπουλος στο Mega: Όλες οι απαντήσεις
για το εμβόλια και την προστασία τους
Στο «LIVE NEWS» και τον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο
κ. Ευάγγελος Μανωλόπουλος Καθηγητής φαρμακολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δίνοντας απαντήσεις
σε ερωτήματα που απασχολούν σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αναζωπύρωση της
πανδημίας από τα τέλη του Ιουνίου, που αποδίδεται στη Δέλτα, ακόμη πιο μολυσματική παραλλαγή του νέου κορωνοϊού.
«Βρίσκεται στη χειρότερη φάση της γιατί έχει σημαντικό
ποσοστό ανεμβολίαστων και με το στέλεχος Δέλτα που είναι πολύ πιο μεταδοτιό πολλοί από αυτούς θα νοσήσουν»,
ανέφερε σχολιάζοντας την κατάσταση στο Ισραήλ.
«Αποφάσισαν να προχωρήσουν σε τρίτη δόση για να
αποφύγουν τη μόλυνση γιατί όταν υπάρχει τόσο ιικό φορτίο στην κοινότητα από τους ανεμβολίαστους μοιραία αυτό θα περάσει και σε κάποιους εμβολιασμένους. Να περάσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας από την κυβέρνηση κι
ακόμα και η υποχρεωτικότητα είναι ένα εργαλείο μαζί με
την πειθώ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί μολύνονται άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί, ανέφερε: «Το στέλεχος Δέλτα έχει κάποιες μεταλλάξεις που κάνουν τον ιό να μπαίνει στα ανθρώπινα
κύτταρα με μεγαλύτερη ευκολία, έχουμε 10πλάσια φορτια
μετά την έκθεση στον ιό, ακόμα και σε κάποιους εμβολιασμένους είναι τόσο μεγάλο το φορτίο που καταφέρνει να
περάσει το τείχος των αντισωμάτων. Οι αμυντικές γραμμές
όμως εμποδίζουν την σοβαρή νόσο στους περισσότερους.»
Αναφορικά στην χορήγηση της τρίτης δόσης σημείωσε: «Είναι νωρίς για την 3η δόση. Πιθανό να πάνε εκεί τα
πράγματα. Σε αρκετές δυτικές χώρες πάνε εκεί. Δεν θα με
ξάφνιαζε αν τους επόμενους μήνες να πάμε σε μια απόφαση όλα τα άτομα άνω των 30 να κάνουν την τρίτη δόση αν
θέλουν μετά τους 8 μήνες».
«Όσον αφορά το εμβόλιο της Moderna που του δίνουν
ακόμα και υψηλότερα από της Pfizer, με την Jonshon πιθανό να είναι στο επίπεδο της AstraZeneca. Η τρίτη δόση
λογικά θα είναι με mRNA εμβόλιο»

megatv.com
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Όλο και μικρότερος ο μέσος όρος
ηλικίας των νέων κρουσμάτων
ΤΑ 7 ΣΤΑ 10 ΝΈΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ
ΝΑ ΑΦΟΡΟΎΝ ΝΈΟΥΣ ΚΆΤΩ
ΤΩΝ 39 ΕΤΏΝ ΚΑΙ 2 ΣΤΑ 10
ΚΆΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΏΝ
Ρεκόρ τριμήνου σε απώλειες ζωής
Με άτομα ιδιαίτερα νεαρής
ηλικίας ακόμη και παιδιά, γεμίζουν τα νοσοκομεία της χώρας,
καθώς η επιδημία κορονοϊού
πλήττει κατά βάση τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 39 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΕΟΔΥ τον τελευταίο μήνα, σε
σύνολο περίπου 94 χιλιάδων
νέων κρουσμάτων, τα 7 στα
10 αφορούσαν άτομα κάτω
των 39 ετών και μάλιστα τα 2
στα 10 ήταν παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα υπάρχουν περιοχές
όπου από τα 10 νεαρά άτομα
ηλικίας 20-22 ετών και κάτω
που νοσούν, τα 2 νοσούν σοβαρά και χρήζουν νοσηλείας.
Δεν είναι τυχαίο που σήμερα 12 νέοι κάτω των 39 ετών
είναι διασωληνωμένοι, ενώ μέσα σε ένα μήνα έχασαν τη ζωή
τους 6 άτομα ηλικίας 18-39
ετών, τα περισσότερα από αυτά χωρίς υποκείμενο νόσημα.

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό χθες, τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν οι εισαγωγές
νεογνών στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των
δύο νοσοκομείων, με έξι παιδιά
να νοσηλεύονται στο "Αγλαΐα
Κυριακού" και στο "Αγία Σοφία" τρία παιδιά και τέσσερα
νεογνά.
Ιδιαίτερη ανησυχία έχει
προκαλέσει η διασωλήνωση
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού"
ενός 12χρονου παιδιού.
Το αγόρι είχε εισαχθεί αρχικά στο νοσοκομείο για την
αντιμετώπιση εγκεφαλικού
εμπυήματος και όταν κρίθηκε αναγκαίο από τους θεράποντες ιατρούς, ότι υπάρχει
ανάγκη να διασωληνωθεί για
να αντιμετωπιστεί καλύτερα
η κατάστασή του, έγινε διαγνωστικό τεστ κορονοϊού, στο

πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας που ακολουθείται, το οποίο
και βγήκε θετικό.
Σημειώνεται ότι το εγκεφαλικό εμπύημα είναι θύλακας
πύου που αναπτύσσεται μεταξύ της σκληρής μήτρας και
του μεσαίου στρώματος των
ιστών (αραχνοειδής ύλη) που
καλύπτει τον εγκέφαλο.

Ρεκόρ τριμήνου σε
απώλειες ζωής

Στα στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφηκε και ένα ακόμη ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο, που
ήταν ο αριθμός των θανάτων.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε
ότι έχασαν τη ζωή τους από
κορονοϊό 42 συμπολίτες μας,
που είναι αριθμός ρεκόρ από
τις 26 Μαΐου.
Στο στοιχείο αυτό αποτυπώνεται και η πορεία της επιδημίας πριν από περίπου 3
εβδομάδες, όταν άρχισε να
φαίνεται η αρχή της έξαρσης
του τρίτου κύματος με τα νέα
κρούσματα να παγιώνονται σε
επίπεδα άνω των 2500. Οι ειδικοί πλέον φοβούνται ότι με
την αύξηση του μέσου όρου
ημερήσιων κρουσμάτων σε
άνω των 3200, δυστυχώς θα
υπάρξει και σημαντική άνοδος
των διασωληνωμένων αλλά
και των θανάτων.

Φαίνεται πάντως ότι ενώ η
επιδημία πλήττει τις νεότερες
ηλικίες όπως αναφέραμε, οι
διασωληνώσεις και δη οι θάνατοι αφορούν κυρίως ηλικίες
άνω των 65 ετών. Πιθανότατα τα άτομα αυτά είναι ανεμβολίαστα ενώ σίγουρα ο ιός
τους μεταδόθηκε από μη εμβολιασμένα άτομα νεότερων
ηλικιών.
Όπως μάλιστα ανέφερε
και ο Επίκουρος Καθηγητής

Επιδημιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης στο
ΣΚΑΪ, υπάρχει μια σταθεροποίηση προς τα πάνω των νέων
κρουσμάτων και πως αυτό που
ανησυχεί τους ειδικούς είναι
ότι διαχέεται η πανδημία σε
μεγαλύτερες ηλικίες. "Υπάρχει
μια ανησυχία με την επιστροφή των εκδρομέων αλλά είμαι
επιφυλακτικός για το πώς θα
κινηθεί η πανδημία το επόμε-

νο 15νθημερο" σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με το άνοιγμα των
σχολείων είπε πως έχουμε την
εμπειρία πλέον μετά τον Απρίλιο που τα self test λειτούργησαν καλά και ότι από την
στιγμή που θα γίνονται 2 τεστ
τα μοντέλα προβλέπουν ότι η
επιδημία θα κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, υπογράμμισε πως θα δούμε σίγουρα
κρούσματα στα παιδιά.

Κικίλιας: Εμβολιασμοί
και έξω από εκκλησίες

Έλεγχοι για κορωνοϊό στον
οικισμό της οδού Άβαντος

Την ανάγκη να εφαρμοστούν τα
μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους
ανεμβολίαστους υπογράμμισε ο υπουργός
Υγείας

Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου,
από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
και τον ΕΟΔΥ

Την ανάγκη να κινητοποιηθούν οι συναρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί,
ώστε να εφαρμοστούν τα
μέτρα για τον κορονοϊό
που ανακοινώθηκαν για
τους ανεμβολίαστους, εξέφρασε σήμερα ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Αναφερόμενος στην υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού για τους
υγειονομικούς είπε ότι η
επιτροπή βιοηθικής έχει
ήδη καταλήξει ότι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όλοι οι υγειονομικοί.
Όπως εξήγησε, «η συντριπτική πλειονότητα γιατρών
πάνω από 95% έχει εμβολιαστεί και θα συνεχίσουν
εμβολιάζονται και οι νοσηλευτές».
«Αυτοί που αντιδρούν
είναι κάποιοι συνδικαλιστές μια ισχνή μειοψηφία», είπε χαρακτηριστικά
και πρόσθεσε ότι και στον
ιδιωτικό τομέα είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των

γιατρών, αλλά και των νοσηλευτών που έχουν εμβολιαστεί. «Είναι η μεγάλη πλειονότητα αυτοί που
έχουν εμβολιαστεί στον
ιδιωτικό τομέα» εξήγησε
και απαντώντας σε σχετική
ερώτηση για το αν η οργανωμένη Πολιτεία μπορεί να
εντοπίσει ποιοι δεν έχουν
εμβολιαστεί στον ιδιωτικό τομέα και να τους επιβάλει κυρώσεις, σημείωσε:
«πάντα μπορεί η πολιτεία
να εντοπίσει όσους δεν
έχουν εμβολιαστεί και να
τους επιβάλει πρόστιμα
αλλά και κυρώσεις που
θα ανακοινωθούν σε προσεχή ΚΥΑ».
Εμβολιασμοί πιλοτικά
έξω από ναούς
Κινητά συνεργεία θα
πραγματοποιούν πιλοτικά
εμβολιασμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
έξω από ιερούς ναούς σε
πλατείες από την Κυριακή
που μάς έρχεται (29 Αυγούστου) ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας.

«Όπως και σε άλλες
προηγμένες χώρες, όσοι
εμβολιάζονται η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, θα επιστρέφουν πιο γρήγορα
στην κανονικότητα, και θα
πρέπει να υπάρχει έλεγχος με τέστινγκ των συμπολιτών μας που έχουν
καθυστερήσει για να μην
κινδυνεύουμε, αυτό είναι θεμιτό» ξεκαθάρισε ο
υπουργός Υγείας.
Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ
Σχετικά με το πόσο είναι
έτοιμο το σύστημα Υγείας
να αντιμετωπίσει την κατάσταση που ενδεχομένως
προκύψει το φθινόπωρο,
είπε ότι αυτό βρίσκεται σε
ετοιμότητα. «Το ΕΣΥ είναι
εδώ έτοιμο για να δώσει
ξανά τη μάχη αν χρειαστεί»
είπε ο κ. Κικίλιας και επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός
είναι μονόδρομος. «Οι εμβολιασμένοι άνω των 60
ετών, έχουν 20 φορές μειωμένο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά» τόνισε, επισημαίνοντας για μια ακόμα
φορά πως 9 στους 10 που
νοσηλεύονται στις ΜΕΘ,
σήμερα, είναι ανεμβολίαστοι.
ethnos.gr

Η Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου- Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
σε συνεργασία με την Κινητή
Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του
ΕΟΔΥ, διοργανώνει δωρεάν
μαζικές δειγματοληψίες (rapid
tests) για τον κορωνοϊό, στην
Αλεξανδρούπολη.
Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του
ΕΟΔΥ με την υποστήριξη του
Ερυθρού Σταυρού παράρτημα

Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, ώρες
9:00 έως 13:00, στον οικισμό
της οδού Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη (αλάνα του Κακαλή).
Οι πολίτες που επιθυμούν να
συμμετέχουν στην παραπάνω
δράση, θα προσέρχονται στο
προαναφερόμενο σημείο έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και
δηλώνοντας το κινητό τους
τηλέφωνο.

Κατά την προσέλευσή τους
στο σημείο ελέγχου οι πολίτες
θα υποβάλλονται στην δειγματοληψία για τον κορωνοϊό. Τα τυχόν θετικά αποτελέσματα του τεστ COVID-19 θα
γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες πολίτες μέσω τηλεφώνου.
Η παρούσα δράση έχει στόχο
την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών, με γνώμονα πάντα
την προστασία της υγείας των
πολιτών, καθώς δεν χρειάζεται
να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα κλπ.,
ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική αποφόρτιση του συστήματος Υγείας.
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Πρώτο «βήμα» για την ίδρυση και
λειτουργία Δημόσιου Ι.Ε.Κ στο Σουφλί
ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ
ΈΤΟΣ 2022-2023
Ποια τμήματα έχει προτείνει
η δημοτική αρχή
Με απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 25 Αυγούστου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεων
(ΦΕΚ) και υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γεώργιος Βούτσινος, προβλέπεται ότι:
«Ιδρύεται και λειτουργεί
από το έτος 2022-2023, Παράρτημα του Δημοσίου Ι.Ε.Κ.
Διδυμοτείχου, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το οποίο θα
λειτουργήσει στο κτίριο που
στεγαζόταν η Δ.Ο.Υ Σουφλίου και το οποίο περιήλθε στην
ιδιοκτησία του Δήμου Σουφλίου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ στον
δήμο Σουφλίου».
Η δημοτική αρχή εδώ και
πολλούς μήνες είχε σειρά
επαφών, συναντήσεων και
επικοινωνιών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων
αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του, θέτοντας μετ’ επιτάσεως το θέμα της ίδρυσης
Τμημάτων Πανεπιστημιακών
Σχολών, αλλά και Τμημάτων
Δημοσίων Ι.Ε.Κ, ώστε ο δήμος Σουφλίου να τεθεί, όπως
το δικαιούται και το αξίζει,
στον χάρτη της Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης της

Πρώτο «βήμα» για την ίδρυση και λειτουργία
Δημόσιου Ι.Ε.Κ στο Σουφλί από το εκπαιδευτικό
έτος 2022-2023
χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, είχε προτείνει την Ίδρυση Δημόσιου
Ι.Ε.Κ με Τμήματα:
• Μελισσοκομίας
• Σηροτροφίας
• Αμπελουργίας-Οινοποιίας
Επομένως, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την δημοσίευση στο

ΦΕΚ της 25ης Αυγούστου
της απόφασης για την ίδρυση
και λειτουργία του Δημοσίου
Ι.Ε.Κ. στον δήμο Σουφλίου και
συγκεκριμένα στην πόλη του
Σουφλίου, ως Παράρτημα σε
αυτή την φάση του Δημόσιου
Ι.Ε.Κ.Διδυμοτείχου.
Ο δήμαρχος Παναγιώτης
Καλακίκος και η δημοτική αρ-

Ευχάριστα νέα για το Δήμο Σουφλίου, οι
επαφές του Δημάρχου κου Καλακίκου με
την Υπουργό Παιδείας έφεραν αποτέλεσμα
χή επιθυμούν να εκφράσουν
τις ευχαριστίες τους προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Γενικό Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων Γεώργιο Βού-

τσινο αλλά και όλα τα στελέχη του υπουργείου, για την
απόφαση αυτή.
Οι προσπάθειες και οι διεκδικήσεις για την ίδρυση και
λειτουργία και Πανεπιστημιακού Τμήματος στον δήμο Σουφλίου, συνεχίζονται με εξίσου
έντονο και αμείωτο ρυθμό.

«Η κυβέρνηση αυστηροποιεί το
θεσμικό πλαίσιο παροχής ασύλου,
απελάσεων και επιστροφής
παράνομων μεταναστών»

5 με 6 στρέμματα δάσους
έκαψε η πυρκαγιά
στο μικρό πυρήνα του
δάσους της Δαδιάς

Εισηγητής του
Νομοσχεδίου ο Σταύρος
Κελέτσης

Οριοθέτηση της
φωτιάς και σύλληψη
αλλοδαπού

Με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης που η συζήτησή του ξεκινά
την Παρασκευή 27/8/2021 στη Βουλή,
η Κυβέρνηση προχωρά στην αναθεώρηση και σε μεγάλο βαθμό αυστηροποίηση του ισχύοντος θεσμικού και νομικού
πλαισίου διαχείρισης των παρανόμως
εισερχομένων μεταναστών στην Ελλάδα. Το μήνυμα που εκπέμπεται από τις
διατάξεις του Νομοσχεδίου, είναι ότι η
χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Εισηγητής του Νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση, ορίστηκε ο Βουλευτής Έβρου
Σταύρος Κελέτσης.
Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου,
περιορίζονται οι δυνατότητες και τα
«παράθυρα» καταχρηστικής άσκησης
δικαιωμάτων από τους προς απέλαση
ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών.
Έτσι αποσαφηνίζεται ρητά ότι σε όλες
τις περιπτώσεις παρανόμως εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών από μη
θεσμοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης, θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες απέλασης και όχι «επιστροφής».
Προβλέπεται σαφής διαχωρισμός
των διοικητικών διαδικασιών απέλασης,
οι οποίες διατάσσονται αποκλειστικά
από τις αστυνομικές αρχές άμεσα (σε
περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν αιτηθεί άσυλο ή η αίτησή του απορριφθεί)
από τις διαδικασίες επιστροφής που
αποτελούν αρμοδιότητα των αρχών

μετανάστευσης και ασύλου. Αναμορφώνεται το καθεστώς παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, ώστε
να μην υπονομεύεται η διαδικασία επιστροφής, η οποία μειώνεται από 30 σε
25 ημέρες. Καθορίζονται περιοριστικά
τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων
επιστροφών και η άσκησή τους εντός
αποκλειστικής προθεσμίας (αντικαθίσταται η αίτηση θεραπείας από ενδικοφανή προσφυγή) ώστε να μην ασκούνται
παρελκυστικά. Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επιδόσεων των αποφάσεων με
ψηφιακά μέσα.
Με άλλες διατάξεις του Νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση των λεγομένων
«ψηφιακών νομάδων», δηλαδή Πολιτών Τρίτων Χωρών οι οποίοι εργάζονται από την Ελλάδα με εξ΄ αποστάσεως εργασία με εργοδότες ή πελάτες

εκτός Ελλάδας αλλά και σπουδαστών
και ερευνητών, κατόχων έγκυρων τίτλων σπουδών, από κράτος μέλος της
ΕΕ. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται θέματα
που είχαν προκύψει με την εισαγωγή
της έννοιας της «επενδυτικής κινητικότητας», που ως στόχο έχει την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτών. Πιο
συγκεκριμένα, πολίτες τρίτων χωρών οι
οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής ως
επενδυτές για επένδυση σε τραπεζική
κατάθεση ή άυλους τίτλους, μπορούν
να αξιοποιήσουν τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα ρευστοποιήσουν, μεταβαίνοντας σε άλλη επενδυτική κατηγορία, είτε στην αγορά ακίνητης
περιουσίας χωρίς να απωλέσουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής.
Το Νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Πέντε με έξι στρέμματα δάσους
έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δρόμο
Δαδιάς -Γιαννούλης στον μικρό πυρήνα όπως λέγεται του δάσους της
περιοχής.
Η πυρκαγιά είχε τέσσερεις διαφορετικές εστίες μια εξ αυτών είχε
μεγαλύτερη ένταση.
Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη (9 οχήματα με
τα πληρώματα τους καθώς και 2
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ) από
τον Έβρο και την Ροδόπη.
Παρόντες στο σημείο της φω-

τιάς ήταν από την πρώτη στιγμή ο
προϊστάμενος του πυροσβεστικού
κλιμακίου Σουφλίου κ. Ταπεινόπουλος, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Έβρου Σ. Κούτρας
και ο περιφερειακός διοικητής ΑΜΘ
κ. Κ. Κούκουρας.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ
Κούκουρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η
φωτιά έχει οριοθετηθεί ενώ έγινε
και η σύλληψη ενός αλλοδαπού
που πιθανολογείται ότι προκάλεσε την φωτιά .
Τα αποτελέσματα της προανάκρισης που διενεργεί το αρμόδιο
τμήμα της πυροσβεστικής με την
συνεργασία της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

EΡΤ Ορεστιάδας
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24 άτομα προσλαμβάνει
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
για τα δημοτικά του ωδεία

ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΦΈΡΕΣ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ
ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ
Ο πίνακας με την έδρα της Υπηρεσίας,
την ειδικότητα, τον αριθμό ατόμων και τη
διάρκεια σύμβασης

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι
αντιτίμου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη
αναγκών, του Δημοτικού Ωδείου
και του Παραρτήματος Δημοτικής
Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης , του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
Ο πίνακας με την έδρα της Υπηρεσίας, την ειδικότητα, τον αριθμό
ατόμων και τη διάρκεια σύμβασης
έχει ως εξής:

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής
Κατώτερων Θεωρητικών

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής
Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Σύγχρονου
τραγουδιού

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος
Μοντέρνων Κρουστών

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος
Ηλεκτρικής Κιθάρας

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού

1

Εννέα (9) μήνες

Έδρα Υπηρεσίας

Κατηγορία /
Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

Διάρκεια σύμβασης

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Κλαρινέτο)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολιού

2

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής ( Βιολί)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολοντσέλου

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Λύρα)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής φλάουτου

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Ούτι - Λαούτο)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής κιθάρας

3

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Κρουστά)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής πιάνου

2

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακής Μουσικής (Γκάιντα)

1

Οκτώ (8) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής Μονωδίας Μελοδραματικής

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής Βυζαντινής
Μουσικής

1

Εννέα (9) μήνες

ΔΕ Αλεξ/πολης
ΔΕ Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής
Ανώτερων
Θεωρητικών

1

Εννέα (9) μήνες

Καθιερώνεται αμειβόμενη
πρακτική άσκηση για τους
σπουδαστές των ΙΕΚ της χώρας
Από το νέο έτος κατάρτισης
(Οκτώβριος 2021), θα
υλοποιείται το πρόγραμμα
της αμειβόμενης πρακτικής
άσκησης για τους
καταρτιζόμενους
Για πρώτη φορά, καθιερώνεται αμειβόμενη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές των ΙΕΚ της
χώρας.
Συγκεκριμένα, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε Κοινή
Υπουργική Απόφαση με τους συναρμόδιους υπουργούς, που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του
οποίου, από το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος
2021), θα υλοποιείται για πρώτη φορά το πρόγραμμα της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για
τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ της χώρας.
Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό
του ΥΠΑΙΘ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ
στην αγορά εργασίας.
Η βασική διασύνδεση των καταρτιζομένων με
την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τον θεσμό

της Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, μέσω
της οποίας οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους
κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς
και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου
ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
και θα χρηματοδοτείται από εξασφαλισμένους για
το λόγο αυτό ενωσιακούς πόρους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32,
Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064162, 2551064163, 2551064219).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εβρος: Λιγότερα κρούσματα από
τα τεστ του ΕΟΔΥ την Τετάρτη
Στο “κόκκινο” η θετικότητα στην
Καβάλα, από κοντά κι ο Έβρος
754 τεστ έγιναν την Τετάρτη σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σαμοθράκη και Τυχερό, από
κλιμάκια του ΕΟΔΥ, από τα οποία, μόνο τα 24
βγήκαν θετικά.
Μείωση της θετικότητας στην Ορεστιάδα, μετά το 16,67% από τα τεστ της Τρίτης.
Αναλυτικά:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
318 rapid test με 12 θετικά (3.77%) αφορούν σε 9 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση
ηλικία τα 37 έτη
ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
87 rapid test με 3 θετικά (3.45%) αφορούν
σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα
17 έτη
ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ
99 rapid test με 5 θετικά (5.05%) αφορούν
σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία
τα 40 έτη
ΠΛΑΤΕΊΑ ΟΡΕΣΤΙAΔΑΣ
96 rapid test με 3 θετικά (3.13%) αφορούν
σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα

43 έτη
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΚΤΗΜΑ ΜΑΛΑΜΑΤΊΝΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
58 αρνητικά rapid test
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
16 rapid test με 1 θετικό (6.25%) αφορά σε
1 γυναίκα 21 ετών
ΤΥΧΕΡΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
80 αρνητικά rapid test

Στο “κόκκινο” η θετικότητα στην
Καβάλα, από κοντά κι ο Έβρος

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο δείκτης θετικότητας σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των
οποίων και η Καβάλα, που καταγράφουν σημαντικό αριθμό ημερήσιων νέων κρουσμάτων κορονοϊού και ιδιαίτερα αυξητική πορεία διασποράς
της πανδημίας.
Στην Ξάνθη, η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη, παρά την αύξηση κρουσμάτων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς ο δείκτης θετικότητας – όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
– βρίσκεται στο 1,30%.
Στη γειτονική Ροδόπη, ο δείκτης θετικότητας
βρίσκεται στο 1,59% και στον Έβρο στο 2,56%.
Αντίθετα στην Καβάλα το αντίστοιχο ποσοστό
είναι στο 4,89% ενώ στη Δράμα στο 1,64% και
στη Θάσο στο 0,77%.
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Συγκρατημένες τιμές για τα
φοιτητικά ενοίκια στη Θράκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ: ΑΠΌ
180 ΩΣ 250 ΕΥΡΏ Η ΤΙΜΉ ΓΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΈΡΕΣ, 250 ΜΕ 400
ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΔΥΆΡΙΑ

τά τους σε φοιτητές, εργένηδες
ή/και νέα ζευγάρια.

Στάση αναμονής

Οι αυξήσεις σε άλλες πόλεις φτάνουν
και το 25%
Συγκρατημένες είναι οι τιμές των ενοικίων για τη φοιτητική στέγη στη Θράκη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες
πόλεις της χώρας, όπου οι
φετινές τιμές, σε σχέση με τις
περσινές, εμφανίζουν αύξηση
έως και 25%, βάζοντας «φωτιά» στον οικογενειακό προγραμματισμό.
Η έρευνα αγοράς κατά την
τρέχουσα, τοπ περίοδο αναζήτησης – ενόψει και των ανακοινώσεων των βάσεων – κόβει
τα φτερά στις οποιεσδήποτε
προσδοκίες για πτωτικές τάσεις λόγω της πανδημίας και
της στροφής των ιδιοκτητών
εκτός της πλατφόρμας του
Airbnb.
Ενδεικτικά είναι τα τσιμπημένα φοιτητικά ενοίκια στην
Αθήνα, την Πάτρα, τα Χανιά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη όπου οι αυξήσεις έφτασαν έως το 25%. Σταθερές
όμως έμεναν οι τιμές σε Ιωάννινα, Χίο, Καστοριά, Βόλο,
Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Τρίπολη, Κέρκυρα και Ρόδο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του
Πανελλαδικού Δικτύου Real
Estate, που αφορούν διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου,
ανακαινισμένα, σε κάποιες περιπτώσεις επιπλωμένα, με οικοσκευές.

Οι τιμές στη Θράκη

Στην Αλεξανδρούπολη, οι
τιμές για την ενοικίαση γκαρσονιέρας, ως 25 τμ., το 2020
ήταν από 150 ως 240 ευρώ,
ενώ φέτος οι τιμές για επιπλωμένες γκαρσονιέρες κυμαίνεται
από 180 ως 250 ευρώ.
Για διαμερίσματα 30 ως 45
τμ. το 2020 οι τιμές ήταν μεταξύ 180 και 280 ευρώ, ενώ φέτος μεταξύ 200 και 300.
Για το ενοίκιο ενός διαμερίσματος από 50 ως 60 τμ. το
2020 χρειαζόταν 240 με 350
ευρώ το μήνα, ενώ το 2021,
για επιπλωμένο διαμέρισμα
αυτού του εμβαδού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,
το κόστος ανέρχεται από 250
ως 400 ευρώ.

Η ιδιαιτερότητα της
φετινής χρονιάς

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η φετινή χρονιά λόγω
της στροφής των ιδιοκτητών
σε μακροχρόνια μίσθωση – με
ταυτόχρονη εγκατάλειψη της
πλατφόρμας Airbnb – δεν κατάφερε να συγκρατήσει προς
τα κάτω τις τιμές των ενοικίων, αν και όσοι αναζητούν
φοιτητική στέγη έχουν περισσότερες επιλογές, ενώ πολλά διαμερίσματα μισθώνονται
επιπλωμένα. Όπως αναφέρει ο
Οικονομικός Ταχυδρόμος, αυτό το παράδοξο – ότι δηλαδή

Ενδεικτικοί πίνακες ενοικίων σε διάφορες πόλεις της χώρα (όπου υπάρχει
αστερίσκος πρόκειται για επιπλωμένα διαμερίσματα με οικοσκευές)
υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα, αλλά οι τιμές παραμένουν τσιμπημένες –
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο
γεγονός ότι πλέον τα ακίνητα
που διατίθεται προς ενοικίαση
είναι πλήρως ανακαινισμένα,
επιπλωμένα και με το σύνολο
των οικοσυσκευών.
Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη (2014-2017) όταν οι κατοικίες ήταν μη ανακαινισμένες
και χωρίς το σύνολο του οικι-

σμού εξοπλισμού. Το φαινόμενο λοιπόν της βραχυχρόνιας
μίσθωσης άλλαξε τον χάρτη
των φοιτητικών κατοικιών τα
τελευταία χρόνια, και πλέον οι
επιδράσεις της πανδημίας στον
κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων συντέλεσαν καθοριστικά στο να επιστρέψουν αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων από
τη βραχυχρόνια μίσθωση στην
παραδοσιακή – μακροχρόνια
μίσθωση ιδιαίτερα στα αστι-

κά κέντρα των μεγάλων πόλεων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
Ετσι, η ακτινογραφία της αγοράς δείχνει ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των ακινήτων που διατίθενται, είναι ακίνητα κυρίως
μικρής επιφάνειας 30 τ.μ. – 60
τ.μ. πλήρως ανακαινισμένα και
σε πολλές περιπτώσεις πλήρως
επιπλωμένα και με το σύνολο
των οικοσκευών. Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών στοχεύουν να μισθώσουν τα ακίνη-

Σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς η πανδημία σε συνάρτηση με τη νέα μετάλλαξη
Δέλτα και τον ρυθμό εμβολιασμού του πληθυσμού θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν
την κινητικότητα στη φοιτητική
κατοικία κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, ιδιαίτερα έως τα
μέσα Οκτωβρίου. Οπως σχολιάζει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος
του Πανελλαδικού Δικτύου EReal Estates Θέμης Μπάκας, οι
γονείς πλέον έχουν τα περσινά
δεδομένα της τηλεκπαίδευσης
και των συνεχόμενων λοκντάουν και δεν θα είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν με την άμεση
ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας
για τους πρωτοετείς φοιτητές.
«Θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των γονέων θα κρατήσουν στάση αναμονής μέχρι
τις εγγραφές στα πανεπιστήμια
και την έναρξη των μαθημάτων, ενώ αρκετοί θα θελήσουν
να διαπραγματευτούν με τους
ιδιοκτήτες τη δυνατότητα συναινετικής λύσης της μίσθωσης
σε περίπτωση λοκντάουν», τονίζει και προσθέτει ότι «η κινητικότητα διερεύνησης από τους
γονείς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ακινήτων και των τιμών
ενοικίασης πάντα βρίσκεται σε
υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα μετά
τα μέσα του Αυγούστου, αλλά
το αν θα προβούν σε άμεση
μίσθωση ή/όχι, θα καθοριστεί
αποκλειστικά από τα υγειονομικά δεδομένα και τα εν δυνάμει
μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας που μπορεί να εφαρμόσει η πολιτεία».

Τούρκοι ζήτησαν άσυλο
στην Ορεστιάδα για
πολιτικούς λόγους

Αλεξανδρούπολη
Μητέρα με κορωνοϊό γέννησε
υγιέστατο αγοράκι

Δυο νεαροί Τούρκοι
κουρδικής καταγωγής,
που πέρασαν παράνομα τα
σύνορα στον Έβρο

Το μωράκι που
γεννήθηκε στο ΠΓΝΑ
παρά την ασθένεια
της μητέρας του δεν
αντιμετωπίζει κάποιο
πρόβλημα

Δύο νεαροί Τούρκοι κουρδικής καταγωγής πέρασαν χθες παράνομα τα
σύνορα στον Έβρο και ζήτησαν να
έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές
αρχές και υπέβαλαν αίτημα ασύλου
για πολιτικούς λόγους.
Σύμφωνα με το Open και οι δύο
το προηγούμενο χρονικό διάστημα
είχαν έντονη πολιτική δράση στην
Τουρκία με το κόμμα HDP, που υποστηρίζει τους Κούρδους.
Ο ένας φαίνεται να είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος στη γειτονική

χώρα και φέρει μαζί του και μία επιστολή ενός βουλευτή του HDP που
λέει ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας.
Η αίτησή τους βρίσκεται προς εξέταση και προσωρινά κρατούνται σε
τμήμα συνοριακής φύλαξης της περιοχή του Έβρου.

Μητέρα που ταλαιπωρείται από
τον κοροναϊό στην Αλεξανδρούπολη, γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι
την Τετάρτη το απόγευμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αγοράκι ζυγίζει
2,620 κιλά, ενώ η μητέρα γέννησε
μετά από καισαρική τομή στην οποία
υποβλήθηκε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εγκυμονούσα μεταφέρθηκε εσπευσμένα
από το Νοσοκομείο Κομοτηνής στην

Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και υποβλήθηκε στην επέμβαση από τον γυναικολόγο γιατρό που
εφημέρευε, Σπύρο Μιχαλόπουλο και
την ομάδα του.
Ο ίδιος ο γυναικολόγος ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της
επέμβασης, την περιέγραψε: «Οι

Κ.Η.

συνθήκες των χειρουργείων των θετικών περιστατικών, οι γνωστές, μεγάλη δυσκινησία μέσα στις fabulous
στολές, ιδρώτας, άγχος για τη σωστή και επαρκή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων, παράλληλα βέβαια με τις δεδομένες δυσκολίες και
την αγωνία του κάθε χειρουργείου».

Η μητέρα νοσηλεύεται σε
μονάδα COVID

Η μητέρα μετά που τελείωσε το
χειρουργείο μεταφέρθηκε για νοσηλεία και περαιτέρω αντιμετώπιση
στη μονάδα COVID του νοσοκομείου, που νοσηλεύει ήδη άλλους περίπου 35 θετικούς ασθενείς. Το νεογνό χωριστά, βρίσκεται μόνο του,
σε ειδικό θάλαμο στην Πανεπιστημιακή Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική.
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Ενημέρωση για ΚΤΕΛ, παλιό
κολυμβητήριο και υπόγειο
πάρκινγκ από τη δημοτική αρχή
ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Εκπρόσωποι φορέων έθεσαν μία σειρά
από σημαντικά ζητήματα
Ειδήσεις έβγαλε η συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά την οποία
εκπρόσωποι φορέων που αποτελούν μέλη της, κατέθεσαν
προτάσεις και ερωτήματα προς
τη δημοτική αρχή.
Αναφορικά με την πολυσυζητημένη μετεγκατάσταση του
ΚΤΕΛ, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης σημείωσε πως γίνεται συζήτηση με τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε
να βρεθεί ένας άλλος χώρος
και όχι ο χώρος του Γαλλικού
Σταθμού που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αναφορικά με την
τύχη του χώρου του παλιού
κολυμβητηρίου, ο Δήμαρχος
τόνισε πως στόχος είναι να
μεταφερθούν τα γήπεδα του
τένις στο οικόπεδο δίπλα στο
αρχαιολογικό μουσείο και ο
χώρος που θα απελευθερωθεί
δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο να λειτουργήσει ως ένα 2ο
κλειστό γυμναστήριο με χρήση
προθερμαντηρίου. Αναφορικά
με το μείζον θέμα της έλλειψης
χώρων στάθμευσης, αναφέρθηκε σε μια σχεδόν ξεχασμένη
υπόθεση, που αφορά στη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ
κάτω από το πάρκο της Ακαδημίας.

Η τοποθέτηση του
Δημάρχου

Ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στα εμπόδια που έβαλαν ο
Covid-19, οι πυρκαγιές και οι
κακές καιρικές συνθήκες τον
τελευταίο χρόνο, εξήρε την
προσφορά των δημοτικών
υπαλλήλων στο να ανταπεξέλθουν στα παρελκόμενα αυτών,
τονίζοντας παράλληλα την τεχνοκρατική και οργανωμένη εικόνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς τα έξω, η οποία

δεν αφήνει περιθώρια άρνησης στην κεντρική διοίκηση
των Αθηνών.
Αναφερόμενος στα δύο
χρόνια διοίκησης του Δήμου,
δήλωσε ότι η οργάνωση και
ο σχεδιασμός της Δημοτικής
Αρχής, έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και στηρίζεται στη διαφάνεια και το σεβασμό στη
διαχείριση των χρημάτων των
δημοτών.
Μίλησε για χρήσιμα εργαλεία, όπως το γραφείο εξυπηρέτησης του δημότη και τον
ψηφιακό ανασχηματισμό, ενώ
ανέλυσε διεξοδικά τις πέντε
μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις
που αναμένονται για τα επόμενα χρόνια: α) την πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG), β) το θερμοηλεκτρικό σταθμό Έβρου, γ) το
σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών, δ) το θαλάσσιο αιολικό πάρκο, ε) την αναγέννηση
και ανάκαμψη του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
πέντε δημοσίου συμφέροντος
και δημοσίων κεφαλαίων επενδύσεις: α) τον ανατολικό περιφερειακό που συνδέει το λιμάνι με τον περιφερειακό, β)
την κατασκευή της μονάδας
επεξεργασίας απορριμμάτων
μαζί με ΧΥΤΥ και αποκατάσταση ΧΥΤΑ, γ) τη σιδηροδρομική
σύνδεση ΑλεξανδρούποληςΟρμενίου, δ) τη σύνδεση της
Αλεξανδρούπολης με το φυσικό αέριο, ε)τη μελέτη κατασκευής του επιβατικού τερματικού Αλεξανδρούπολης και
έργων υποδομής στη ζώνη
ακτοπλοΐας του λιμένα.
Στη συνέχεια, τόνισε το
μεγάλο μέγεθος, γεωγραφικά
και διοικητικά, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε συνάρτηση
με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην πραγματοποίηση

Ειδήσεις έβγαλε η συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά τις απαντήσεις του
Δημάρχου Γ. Ζαμπούκη σε βασικά ζητήματα του Δήμου
του σχεδιασμού των εργασιών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για τα
θέματα προσβασιμότητας, για
τη βελτίωση των υπηρεσιών
του ¨Πολυκοινωνικού¨, για την
παραγωγή πρωτότυπων πολιτιστικών και αθλητικών προϊόντων, ενώ δεν παρέλειψε να
θυμίσει την πρόσφατη επιτυχία του Δήμου με την αποδοχή από το ¨Αντώνης Τρίτσης¨
πρότασης 12,5 εκατομμυρίων
ευρώ για την αστική αναζωογόνηση του βόρειου τμήματος
της πόλης.
Κλείνοντας, ζήτησε τη συνεργασία και βοήθεια όλων,
όπως έχει κάνει και με την
πλειονότητα των δημοτικών
συμβούλων και ευχαρίστησε
για την παρουσία και συνεργασία τους.

προϋπολογισμού: α) στη διαχρονικά εχθρική στάση του
κεντρικού κράτους απέναντι
στην αυτοδιοίκηση με την περικοπή πόρων, β) στις τραγικές οικονομικές συνθήκες που
δημιούργησαν τα μνημόνια, γ)
στην αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, δ)
στην πανδημία που ανέτρεψε
τα δεδομένα της οικονομίας.
Κατόπιν, μίλησε για τη μέχρι τώρα μικρή απορροφητικότητα των κωδικών για αγορά
παγίων και παραγωγή έργων,

ως συνέπεια των συνθηκών
Covid-19, χαρακτήρισε μύθο
και συκοφαντία κατά της δημοτικής αρχής, ότι προμήθειες, υπηρεσίες και έργα γίνονται με απευθείας αναθέσεις,
ενώ εξήρε την πρωτοβουλία
για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής των επιχειρήσεων από
δημοτικά τέλη, τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το
χρονικό διάστημα αναστολής
λειτουργίας τους.
Επίσης αναφέρθηκε, στην
αποκατάσταση των ζημιών που

Είναι μύθος και συκοφαντία
κατά της δημοτικής αρχής, ότι
προμήθειες, υπηρεσίες και έργα γίνονται με απευθείας αναθέσεις.
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

προκλήθηκαν από τις θεομηνίες, στην οικονομική ενίσχυση ενδεών συνδημοτών, στην
αποπληρωμή προηγούμενων
οφειλών, στις έκτακτες επιχορηγήσεις προς τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για κάλυψη

Οι «δυσκολίες
συγκρότησης του
προϋπολογισμού»

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Κιζιρίδη Γεώργιο, ο οποίος χαρακτήρισε τον
προϋπολογισμό ως μία βαθιά
πολιτική πράξη, μέσα από την
οποία υλοποιείται το πρόγραμμα και το όραμα της δημοτικής αρχής.
Συνέχισε, αναφερόμενος
στα τέσσερα ζητήματα που
δυσκολεύουν κάθε δημοτική
αρχή ως προς τη σύνταξη του

Για την πολυσυζητημένη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ, σημειώθηκε ότι
γίνεται συζήτηση με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε να
βρεθεί ένας άλλος χώρος και όχι ο χώρος του Γαλλικού Σταθμού

www.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Εκφράζω το παράπονό μου
προς τους πολίτες, φορείς και
συλλόγους διότι δεν ασχολούνται με το θέμα της εθελοντικής
αιμοδοσίας, ζητώ τη βοήθεια
της δημοτικής αρχής στην ενημέρωση των πολιτών, με συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις
ΤΆΣΟΣ ΚΟΝΤΑΚΊΔΗΣ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

αναγκών τους, στη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, στην προσβασιμότητα των
υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία, στη δημιουργία νέων
κοινωνικών δομών, ενώ επεσήμανε το διαχειριστικό έλεγχο από εξωτερικό ελεγκτή που
θα γίνει στο δήμο στα πλαίσια
της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Τέλος, αφού ευχαρίστησε
τα μέλη, κάλεσε να ασκήσουν
τις παρατηρήσεις τους και να
καταθέσουν τις προτάσεις
τους, ώστε να ληφθούν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού,
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2022.

Τοποθετήσεις φορέων
Μεταξύ άλλων,
τοποθετήθηκαν οι:

-Κώστας Ευθυμιάδης,
εκπρόσωπος του νομαρχιακού συλλόγου Ατόμων
με Αναπηρία Ν. Έβρου, ο
οποίος επεσήμανε θέματα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και
συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε
προβλήματα σχετικά με το μηχάνημα προσβασιμότητας στη
θάλασσα, στην έλλειψη σχετικών υποδομών και στην ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου
λειτουργίας του ήχου στους
φωτεινούς σηματοδότες. Ευχαρίστησε για τη δημιουργία
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ενώ ζήτησε να
ενημερώνονται από το Δήμο
και τα νομικά του πρόσωπα,
για οτιδήποτε γίνεται προς
όφελος των ατόμων με αναπηρία. Απαντώντας, ο Δήμαρχος, αναγνώρισε τις υπάρχουσες αδυναμίες και περιέγραψε
τις προσπάθειες και τους στόχους της δημοτικής αρχής για
τη λύση των προβλημάτων.
-Γιώργος Δεμερίδης, εκπρόσωπος της Οικολογικής
Εταιρείας Έβρου, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την
επένδυση που αφορά στη δημιουργία αιολικού πάρκου στη
θαλάσσια περιοχή της Αλεξαν-

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα εστίασης, ζητάμε να ληφθεί υπόψη
και η άποψη των αμιγώς εμπορικών καταστημάτων, ώστε να
μην επιβαρύνονται.
ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΣΑΠΊΔΗΣ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

δρούπολης, για να λάβει την
απάντηση από το Δήμαρχο ότι
η αρχική απόφαση χορήγησης
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από το αιολικό πάρκο του 2012 τροποποιήθηκε
το 2013 ως προς τον αριθμό
και τον τύπο των ανεμογεννητριών.
Επιπλέον, στην ερώτηση
προς τον Αντιδήμαρχο Διοικητικής μεταρρύθμισης και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τα μειωμένα ποσά από
βεβαιωθέντα έσοδα, πήρε την
απάντηση ότι η δημοτική αρχή συνεργάζεται με τη νομική υπηρεσία για τον εντοπισμό των κακοπληρωτών, την
οργάνωση του απαραίτητου
πλαισίου ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία είσπραξης και αντι-

μέλλον, την κατασκευή ενός
κλειστού ή ανοιχτού πάρκινγκ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα εστίασης, ζήτησε
να ληφθεί υπόψη και η άποψη
των αμιγώς εμπορικών καταστημάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται. Κλείνοντας, πρότεινε να μπει στο σχεδιασμό του
Δήμου, η αγορά συστημάτων
ήχου υψηλής τεχνολογίας, τα
οποία θα είναι χρήσιμα σε εκδηλώσεις.
Απαντώντας ο Δήμαρχος,
ενίσχυσε την πρόταση για την
απόκτηση συστήματος ήχου
με σύγχρονα ψηφιακά ηχεία,
αναφέρθηκε στο σχεδιασμό
της δημοτικής αρχής για την
αυστηρή οριοθέτηση των χώρων επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι επιχειρήσεις αλλά
και οι καταναλωτές, στη δημιουργία προσωρινών χώρων
στάθμευσης με ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και στη διερεύνηση που γίνεται αναφορικά
με επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης για υπογειοποίηση πάρκιγκ στο πάρκο έναντι
της Ακαδημίας.
-Αλέξης Αλεξάκης, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου – Περιφερειακό
Τμήμα Θράκης (ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ), αφού χαρακτήρισε μικρή τη συμμετοχικότητα στη
συνεδρίαση ζήτησε και έλαβε
από το Δήμαρχο, στοιχεία αναφορικά με την κρατική επιχορήγηση για την αποκατάσταση του δικτύου υδροδότησης
από τον υδροταμιευτήρα προς
τον αστικό ιστό και στα αντίστοιχα δίκτυα των δημοτικών
ενοτήτων, Φερών και Τραϊανούπολης.
Κατόπιν, ζήτησε από τον
Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών
Υπηρεσιών, να απευθύνονται
και στο τεχνικό επιμελητήριο
προκειμένου να τους παρέχει
εργολάβους, κατασκευαστές,

Οι γνώμες και απόψεις θα ληφθούν
υπόψη στο μέτρο του δυνατού στο
προσχέδιο του Προϋπολογισμού για
το έτος 2022 και θα προωθηθούν
στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο
είναι αρμόδιο να αποφασίσει για
την ψήφιση και έγκριση αυτού
μετώπισης του προβλήματος.
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη τριών ξένων
για τη ρίψη λυμάτων στο ρέμα της Μαΐστρου (ακαθαρσίες
από καθάρισμα και πλύσιμο
οχημάτων), ζήτησε ενημέρωση
για τις ενέργειες της Οικολογικής Εταιρείας παίρνοντας την
απάντηση από τον κ. Δεμερίδη
ότι δεν υπήρξε ενημέρωση για
το θέμα μέχρι τώρα και ότι θα
το διερευνήσουν άμεσα.
-Βασίλης Κασαπίδης εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης, μετέφερε
το αίτημα των επαγγελματιών,
του προσωπικού που απασχολείται στα καταστήματα αλλά
και των επισκεπτών της αγοράς, για τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης και στο άμεσο

μηχανικούς για τις περιπτώσεις
απευθείας αναθέσεων, ο οποίος αφού εξήγησε τη διαφορά
μεταξύ προμήθειας και υπηρεσίας, υποσχέθηκε να μεταφέρει
αρμοδίως το αίτημά του.
Στο ερώτημα του κ. Αλεξάκη σχετικά με τη μείωση των
τελών λόγω απορριμμάτων,
ο Δήμαρχος απάντησε ότι θα
μειωθούν όταν λειτουργήσει
η μονάδα στις αρχές Ιανουαρίου 2022.
Τέλος, στο ερώτημα για τη
μετακίνηση του ΚΤΕΛ, αφού ο
Δήμαρχος εξέφρασε την προσωπική του άποψη χαρακτηρίζοντας το Γαλλικό Σταθμό ως
τοπόσημο το οποίο πρέπει να
έχει άλλη ιστορική αξία και διαχείριση και δεν πρέπει να μεταφερθεί το ΚΤΕΛ εκεί, ενημέρωσε ότι έχει ανοίξει διάλογο
με τις υπηρεσίες της Περιφέ-
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Δια στόιματος Δημάρχου επανέρχεται το σενάριο δημιουργίας
υπόγειου πάρκιγκ στο πάρκο έναντι της Ακαδημίας, με
επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης

Στις σκέψεις της δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση του παλιου
κολυμβητηρίου με τη δημιουργία νέου προπονητηρίου, αφού
απομακρυνθούν τα γήπεδα τένις
ρειας στην Κομοτηνή για εύρεση άλλης τοποθεσίας
-Παλαβουζόπουλος Αλέξανδρος, Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Α/
θμιας Εκπαίδευσης ζήτησε
να ενισχυθούν οι κωδικοί χρηματοδότησης εξοπλισμού των
νεοιδρυθέντων νηπιαγωγείων
και στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάγκη για
δημιουργία κέντρων: α) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, β)
ενημέρωσης για το νερό, γ)
ενημέρωσης για τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα
μπορούν να επισκέπτονται τα
παιδιά και με διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις να επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίησή
τους σε θέματα περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος ενίσχυσε
τις προτάσεις του κ. Παλαβουζόπουλου καταθέτοντας
σχετικά πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, ενώ η Αντιδήμαρχος Ενέργειας, Φυσικών
Πόρων και Δ.Ε. Τραϊανούπολης, κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένη μίλησε για την
προσπάθεια δημιουργίας ενός
κέντρου πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας, ενώ επεσήμανε την
προτεραιότητα που δίνει η δημοτική αρχή στην ενεργειακή
αναβάθμιση όλων των σχολικών κτιρίων.

-Αναστάσιος Κοντακίδης,
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξ/πολης, αναφέρθηκε αναλυτικά στις ετήσιες
ανάγκες για αίμα του νοσοκομείου, διευκρίνισε τη διαφορά
ανάμεσα στον τακτικό εθελοντή και στον κατευθυνόμενο
αιμοδότη, εξέφρασε το παράπονό του προς τους πολίτες,
φορείς και συλλόγους διότι
δεν ασχολούνται με το θέμα
της εθελοντικής αιμοδοσίας
και ζήτησε τη βοήθεια της δημοτικής αρχής στην ενημέρωση των πολιτών, με συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις
ώστε να φτάσει σε όλους το
μήνυμα ότι χρειάζεται κι έχουμε ανάγκη την εθελοντική αιμοδοσία.
Συμφωνώντας ο Δήμαρχος
με όσα ειπώθηκαν από τον κ.
Κοντακίδη, αναφέρθηκε στη
δυνατότητα τα αθλητικά σωματεία να προσφέρουν αίμα,
σαν ανταπόδοση, για την ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο, καθώς και
στην προσπάθεια του Δήμου
να κάνει πιο ευχάριστους και
λειτουργικούς τους χώρους
αιμοδοσίας, με παρεμβάσεις.
- Βασιλική Κοϊνάκη, Εκπρόσωπος του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου ΕΘΝΙΚΟΣ,
αφού τόνισε το μέγεθος και
τη δυναμικότητα του «Εθνι-

κού», «χαιρέτησε» τη μελέτη
και δημοπράτηση του κλειστού
γυμναστηρίου, σημείωσε την
ανάγκη για κλειστά προθερμαντήρια, ζήτησε ενημέρωση για
αυτά καθώς και για την αξιοποίηση του χώρου του παλιού
κολυμβητηρίου.
Αφού ενημερώθηκε από την
Αντιδήμαρχο Ελένη Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου, για την εξέλιξη των διαδικασιών για την
ψύξη-θέρμανση του «Φώτης
Κοσμάς» μέσω της γεωθερμίας, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος,
ο οποίος μίλησε για το στόχο
της Δημοτικής Αρχής να μεταφερθούν τα γήπεδα του τένις
στο οικόπεδο δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο και ο χώρος
που θα απελευθερωθεί δίπλα
στο κλειστό «Παρασκευόπουλος» να λειτουργήσει ως ένα
2ο κλειστό γυμναστήριο με
χρήση προθερμαντηρίου.
Αναφορικά με το «μπαλόνι»,
δήλωσε ότι η δημοτική αρχή το
θέλει, υπάρχουν προτάσεις για
χώρους, αρκεί να λυθούν τα
υπάρχοντα νομικά ζητήματα.
Οι γνώμες και απόψεις των
φορέων θα ληφθούν υπόψη
στο μέτρο του δυνατού στο
προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2022 και θα
προωθηθούν στο Δημοτικό
Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την
ψήφιση και έγκρισή του.

Κ.Η.
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Εμβόλιο με ραντεβού σε ιδιώτη
γιατρό τις επόμενες μέρες
ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΊ
ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΔΙΏΤΕΣ
ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ
ΕΒΔΟΜΆΔΑ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ Γ.Γ. ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ, ΜΆΡΙΟ
ΘΕΜΟΣΤΟΚΛΈΟΥΣ.

"Έτοιμοι από αρχές Σεπτεμβρίου για την τρίτη
δόση για όλους"
Ραντεβού για εμβολιασμό
με ιδιώτη γιατρό θα μπορούν
να κλείνουν τις επόμενες μέρες οι πολίτες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 1.000 γιατροί
που θα προμηθεύονται εμβόλια και θα τα χορηγούν στους
ασθενείς τους, δήλωσε σήμερα ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμοστοκλέους.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3,
ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε και
για την τρίτη δόση του εμβολίου, η οποία θα αρχίσει να
χορηγείται από τα μέσα Σεπτεμβρίου στις κατηγορίες που
έχουν ανακοινωθεί. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες

κατηγορίες θα χορηγηθεί στη
συνέχεια βασιζομένη στην χρονική απόσταση από τον πλήρη
εμβολιασμό και την ηλικία.
Διαβεβαίωσε δε ότι οι πολίτες θα βρίσκουν εύκολα ραντεβού και για την τρίτη δόση.
Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέουν, στην Ελλάδα γίνονται πλέον εμβολιασμοί με τα
εμβόλια Pfizer, Moderna και
Johnson&Johnson ενώ καθημερινά κλείνονται περίπου
30.000 ραντεβού για την πρώτη δόση.

"Έτοιμοι από αρχές
Σεπτεμβρίου για την τρίτη
δόση για όλους"

«Η τρίτη δόση συζητείται
ευρύτερα και για όσους έχουν
ξεκινήσει νωρίτερα τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού. Η Επιτροπή εξετάζει
τα δεδομένα και θα υπάρξει
απάντηση σύντομα. Ισχύει για
όλες τις κατηγορίες και εμείς
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επιχειρησιακά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε
την ακριβή ημερομηνία για την
τρίτη δόση».
Αυτό τόνισε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και
105,8 και στην Γεωργία Σκιτζή.
Για τον εμβολιασμό των
παιδιών, σε ποιο επίπεδο κινείται και αν θα επεκταθεί και
σε μικρότερες ηλικίες, σημείωσε ότι «δεν είναι κάτι το οποίο
μπορεί να συζητηθεί αν δεν
υπάρξει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στις ηλικίες κάτω των 18
ετών έχουμε αύξηση συμμετοχής».
Ο κύριος Θεμιστοκλέους διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων, λέγοντας ότι
«δεν τίθεται τέτοιο θέμα». «Είμαστε σε μια φάση που έχου-

με διαθέσιμα εμβόλια αλλά
και ραντεβού», υπογράμμισε.
Ερωτηθείς αν αυτό ισχύει και
για το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson, είπε ότι
και γι' αυτό υπάρχει επάρκεια.
Επιπλέον, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια
«να αυξηθεί σε περιοχές η εμ-

Το ίδιο αναμένουμε και στο
ΕΣΥ. 8 στους 10 υγειονομικούς
έχουν εμβολιαστεί. Το πρόβλημα είναι προς την κοινωνία και
τους συναδέλφους τους», είπε
χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε, δε, ότι «υπάρχει
επιχειρησιακό σχέδιο για να
καλυφθούν τα κενά των αρνητών υγειονομικών».

βολιαστική κάλυψη».
Αναφορικά με τις αντιδράσεις από τους υγειονομικούς
για την υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών, ανέφερε ότι
υπάρχει αύξηση σε αυτή την
κατηγορία, αλλού μεγαλύτερη
και αλλού λιγότερη. «Είχαμε
εντυπωσιακή αύξηση στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Ο Μάκης Βορίδης προανήγγειλε υποχρεωτικό εμβολιασμό στο Δημόσιο
"Παράθυρο" για την επέκταση του μέτρου
του υποχρεωτικού εμβολιασμού και στο
δημόσιο μετά το Σεπτέμβριο άφησε ο
Υπουργός Εσωτερικών.
Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τοποθετήθηκε πάνω σε ένα ζήτημα που εδώ και
ημέρες ακούγεται εντόνως, και
έχει να κάνει με τη διεύρυνση
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, την οποία εξετάζει
η κυβέρνηση ως μέτρο περιορισμού της διασποράς των
κρουσμάτων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης
έκανε λόγο για εξέταση της
υποχρεωτικότητας του εμβο-

λιασμού στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στους υπαλλήλους
υπηρεσιών "πρώτης γραμμής"
που είναι σε καθημερινή επαφή με πολίτες.
"Το κριτήριο που θα κρίνουν
οι ειδικοί μετά το Σεπτέμβριο
σε υπηρεσίες του δημοσίου, το
κριτήριο για εμβολιασμό, είναι
το θέμα της επαφής και της
διακινδύνευσης από την επαφή αυτή. Δεν μπορεί κανείς να
αποκλείσει την επέκταση ενός
τέτοιου μέτρου πχ σε συγκε-

κριμένα σημεία οπού υπάρχει
επαφή με παρά πολλούς ανθρώπους και υπάρχει καθημερινή συνεχής και τακτική επικοινωνία, ευρύτερα αυτό που
θα λέγαμε front desk" είπε συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης (26.08.2021)
στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
"Και στο Δημόσιο πρέπει και
θέλουμε να γυρίσουμε σε κανονικότητα λειτουργίας, αξιοποιώντας την τηλεργασία όπου
χρειάζεται, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η παροχή υπηρεσίας να επανέλθει σε επίπεδα κανονικής λειτουργίας.
Είναι κάτι που προφανώς θα
αξιολογηθεί" τόνισε ο Μάκης
Βορίδης.
Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον ιδιωτικό τομέα, μίλησε για κλάδους με πολύ μεγάλη επαφή
με ανθρώπους, άρα μεγάλο
συγχρωτισμό, όπως η εστίαση και κομμάτια του λιανικού
εμπορίου.
Ο υπουργός Εσωτερικών
έβαλλε ακόμη και κατά της
ΠΟΕΔΗΝ που αντιδρά στον
υποχρεωτικό εμβολιασμό
στους υγειονομικούς, σχολιάζοντας ότι οι υγειονομικοί χειρίζονται και παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε πάσχοντες με
βεβαρημένη υγεία πρέπει να
είναι διασφαλισμένο με κάθε
τρόπο ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση ίδρυσης Νέας Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ορεστιάδας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το άρθρο 79 (παρ.1) του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 29,
58 και του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017), το υπ’ αριθμ. 1016/49/67-ξε΄/30.06.2021 έγγραφο του
Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας, την υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση της Κοινότητας Ορεστιάδας, την υπ’ αριθμ.
14/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις από 07.07.2021 και 19.08.2021 εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
==================
Την ίδρυσης νέας Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ορεστιάδας, η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ο χώρος λειτουργίας θα είναι στην οδό Κομνηνών από την οδό Βασ. Κων/νου έως την οδό Σηλυβρίας.
Η ημέρα λειτουργίας θα είναι Σάββατο.
Ο ανώτατος αριθμός των θέσεων-πάγκων πωλητών θα είναι ογδόντα (80) σε αναλογία των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες 1 προς 1.
Οι κατηγορίες των αδειών ανά αντικείμενο εκμετάλλευσης για παραγωγούς και επαγγελματίες θα είναι οι εξής :
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΗ

Α

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
36

ΣΤ

ΜΕΛΙ

4

ΣΥΝΟΛΟ

40

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΗ

Α

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ

Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
13
26
1
40

με δυνατότητα αλλαγής κατηγοριών και αριθμού θέσεων, σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων κατά την
διαδικασία πλήρωσης.
Οι πάγκοι πωλητών προϊόντων θα είναι διαστάσεων μήκους 3,00μ και πλάτους 2,50μ.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4497/2017 περί ίδρυσης μετακίνησης επέκτασης και κατάργησης λαϊκών
αγορών, η κάλυψη των νέων θέσεων θα γίνει με πρόσκληση.
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Έμαθαν αντιπάλους και πρόγραμμα
οι ομάδες βόλεϊ του Έβρου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ Η ΚΛΉΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ Α2
ΑΝΔΡΏΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου για Νίκη Αλεξ/πολης
και Φοίνικα, στις 6 Νοεμβρίου για Εθνικό και Σουφλί
Το πλήρες πρόγραμμα της Α2 Ανδρών
για την αγωνιστική περίοδο 2021-22,
όπως προέκυψε από την κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης
στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος της
Α2 κατηγορίας βόλεϊ των ανδρών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα γραφεία
της ΕΟΠΕ.
Από αυτήν προέκυψε το πλήρες πρόγραμμα όλων των ομίλων. Οι δύο εκπρόσωποι της Θράκης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Έβρος Σουφλίου που
βρίσκονται στον Β’ όμιλο της Β’ Ζώνης,
έχουν πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης θα αντιμετωπίσει στην Θεσσαλονίκη τον Περσέα και
αυτή του Σουφλίου θα παίξει στο γήπεδο
της με την Ένωση Τούμπας.
Σε ότι αφορά την Α2 γυναικών, η πρεμιέρα θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου με τον
Έβρο να έχει δύο εκπροσώπους τη Νίκη
και τον Φοίνικα Αλεξανδρούπολης. Την
πρώτη αγωνιστική η Νίκη θα υποδεχθεί
την Καβάλα και ο Φοίνικας θα ταξιδέψει
στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί κόντρα
στη Νέα Γενεά. Ο όμιλος των Εβριτών περιλαμβάνει τις Καβάλα, Γαία Δράμας, Νέα
Γενιά, Ελπίς Αμπελοκήπων, Ίκαρο Έδεσσας
Β' ΖΩΝΗ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική (6/11) 6η αγωνιστική
(11/12)
ΑΣ Μακεδονικός-ΑΕΝ Πανοράματος
ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας-ΑΠΣ Φθία
ΧΑΝΘ-ΓΣ Πανηπειρωτικός
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική (6/11) 6η
αγωνιστική (11/12)
ΟΠΑΘ Περσέας-ΜΓΣ Εθνικός
ΑΣΑ Έβρος-Ένωση Τούμπας
ΡΕΠΟ-ΑΣ Ελπίς
2η αγωνιστική (13/11) 7η
αγωνιστική (18/12)
ΡΕΠΟ-ΟΠΑΘ Περσέας
ΜΓΣ Εθνικός-ΑΣΑ Έβρος

ΑΣ Ελπίς-Ένωση Τούμπας
3η αγωνιστική (20/11) 8η
αγωνιστική (8/1)
ΑΣΑ Έβρος-ΡΕΠΟ
Ένωση Τούμπας-ΜΓΣ Εθνικός
ΟΠΑΘ Περσέας-ΑΣ Ελπίς
4η αγωνιστική (27/11) 9η
αγωνιστική (15/1)
ΡΕΠΟ-Ένωση Τούμπας
ΟΠΑΘ Περσέας-ΑΣΑ Έβρος
ΑΣ Ελπίς-ΜΓΣ Εθνικός
5η αγωνιστική (4/12) 10η
αγωνιστική (22/1)
ΜΓΣ Εθνικός-ΡΕΠΟ
Ένωση Τούμπας-ΟΠΑΘ Περσέας
ΑΣΑ Έβρος-ΑΣ Ελπίς
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το πλήρες πρόγραμμα της Α2 Γυναικών
για την αγωνιστική περίοδο 2021-22,
όπως προέκυψε από την κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..
Β' ΖΩΝΗ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική (23/10) 8η
αγωνιστική (11/12)
ΓΣΓ Νίκη-ΑΟ Καβάλα
ΜΑΣ Νέα Γενιά-Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΑΣ Ελπίς-ΑΣ Γαία Δράμας
Ρεπό-ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας
2η Αγωνιστική (30/10) 9η
αγωνιστική (18/12)
Ρεπό-ΓΣΓ Νίκη
ΑΟ Καβάλα-ΜΑΣ Νέα Γενιά
Φοίνικας Αλεξ/πολης-ΑΣ Ελπίς
ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας-ΑΣ Γαία Δράμας
3η Αγωνιστική (6/11) 10η
αγωνιστική (8/1)
ΜΑΣ Νέα Γενιά-Ρεπό
ΑΣ Ελπίς-ΑΟ Καβάλα
ΑΣ Γαία Δράμας-Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΓΣΓ Νίκη-ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας

4η Αγωνιστική (13/11) 11η
αγωνιστική (15/1)
Ρεπό-ΑΣ Ελπίς
ΓΣΓ Νίκη-ΜΑΣ Νέα Γενιά
ΑΟ Καβάλα-ΑΣ Γαία Δράμας
ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας-Φοίνικας Αλεξ/
πολης
5η Αγωνιστική (20/11) 12η
αγωνιστική (22/1)
ΑΣ Γαία Δράμας-Ρεπό
ΑΣ Ελπίς-ΓΣΓ Νίκη
Φοίνικας Αλεξ/πολης-ΑΟ Καβάλα
ΜΑΣ Νέα Γενιά-ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας
6η Αγωνιστική (27/11) 13η
αγωνιστική (29/1)
Ρεπό-Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΓΣΓ Νίκη-ΑΣ Γαία Δράμας
ΜΑΣ Νέα Γενιά-ΑΣ Ελπίς
ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας-ΑΟ Καβάλα
7η Αγωνιστική (4/12) 14η
αγωνιστική (5/2)
ΑΟ Καβάλα-Ρεπό
Φοίνικας Αλεξ/πολης-ΓΣΓ Νίκη
ΑΣ Γαία Δράμας-ΜΑΣ Νέα Γενιά
ΑΣ Ελπίς-ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική (23/10) 8η
αγωνιστική (11/12)
ΑΣ Ασκληπιός-ΕΟ Σταυρούπολης
ΑΣ Αργώ Βόλου-ΦΓΣ Πρέβεζας
ΑΣ Γιάννενα-ΕΑ Λαρίσης
ΠΟΓ Ηρακλής-Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
Ο τρόπος διεξαγωγής του
πρωταθλήματος της Α2

Κύπελλο Ελλάδας: Θρακιώτικοι
ορισμοί στα ματς
σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη
Το απόγευμα της Κυριακής ο αγώνας στο «Φωτ.
Κοσμάς» κόντρα στον Θερμαϊκό για τους Εβρίτες
Ανακοινώθηκαν απο την ΚΕΔ οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν
τα παιχνίδια της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης
με τον Θερμαϊκο ορίστηκε ο Γιάννης
Τομαράς της ΕΠΣ Θράκης με βοηθούς
τους Κωνσταντίνο Καρακασίδη(Θράκης)

και Σεζέρ Φεράτογλου(Ξάνθης). Ενώ
παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο
Γιώργος Ουζουνίδης
Στο παιχνίδι του Ορφέα Ξάνθης με
τον Αγροτικό Αστέρα στο ΑΟΞ ορίστηκε ο Στράτος Στρατούδης με βοηθούς
τους Παναγιώτη Τερζόπουλο(Έβρου)
και Μιχαήλ Κυριαζή(Θεσσαλίας). Πα-

ρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Νίκος Μανάκας
Στο ματς του Άρη Αβάτου στα Γιαννιτσά ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Φουστανάς της ΕΠΣ Μακεδονίας με βοηθούς τους Γιάννη Φακανά(Μακεδονίας)
και Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο(Μακεδονίας). Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Τάσος Χριστοδούλου.
Τα παιχνίδια των τριών ομάδων της
Θράκης θα γίνουν την Κυριακή 29 Αυγούστου στις 17:00

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 16ο) οι
ομάδες κατατάσσονται:
Στον Α’ Όμιλο: από το Α/1 έως και
το Α/7
Στον Β’ Όμιλο: από το Β/1 έως και
το B/8
Στη συνέχεια οι ομάδες ανάλογα με
τη θέση που θα καταλάβουν στον Τελικό Βαθμολογικό
Πίνακα στους Ομίλους Α και Β, χωρίζονται σε δύο Ομίλους (Γ και Δ) ως εξής:
Γ’ Όμιλος (θέσεις 1-6):
Συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο Ομίλους της B’ Ζώνης τις τρεις πρώτες θέσεις
(Α/1, Α/2, Α/3, Β/1, Β/2, Β/3)
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων
με βαθμολογία.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία οι ομάδες θα
καταλάβουν τις θέσεις 1 έως και 6 της
Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης του
πρωταθλήματος της Β’ Ζώνης.
Δ’ Όμιλος (θέσεις 7-15):
Συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 4 έως και 7 του Α’
Ομίλου και τις θέσεις 4 έως και 8 του Β’
Ομίλου της B’ Ζώνης (Α/4, Α/5, Α/6, Α/7,
Β/4, Β/5, Β/6, Β/7, Β/8)
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων
με βαθμολογία, όπου οι ομάδες που ήταν
στον ίδιο όμιλο (Α’ ή Β’) θα μεταφέρουν
τη βαθμολογία από τους μεταξύ τους
αγώνες στους δύο γύρους του ομίλου
αυτού και ΔΕΝ θα αγωνιστούν ξανά μεταξύ τους.
Ενώ για τον υποβιβασμό θα ισχύσουν

τα παρακάτω:
1) σε περίπτωση που από την Pre
League Γυναικών υποβιβαστούν δύο
ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην
Α’ Ζώνη (ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου) στη Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών θα
υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα
καταλάβουν την 10η, 11η και την 12η
θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος (6η, 7η και 8η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του Δ’ Ομίλου
της Α’ Ζώνης)
β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα
καταλάβουν την 13η, την 14η και την 15η
θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος (7η, 8η και 9η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του Δ’ Ομίλου
της Β’ Ζώνης)
2) σε περίπτωση που από την Pre
League Γυναικών υποβιβαστεί μία ομάδα που ανήκει γεωγραφικά στην Α’ Ζώνη
(ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου) και μία ομάδα πουανήκει γεωγραφικά στην Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης), στη Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Γυναικών θα υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα
καταλάβουν την 11η και την 12η θέση
στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος (7η και 8η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του Δ’ Ομίλου της Α’ Ζώνης)
β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα
καταλάβουν την 12η, την 13η, την 14η
και την 15η θέση στην Τελική Κατάταξη
του πρωταθλήματος (6η, 7η, 8η και 9η
θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα
του Δ’ Ομίλου της Β’ Ζώνης)
3) σε περίπτωση που από την Pre
League Γυναικών υποβιβαστούν δύο
ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην
Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης), στη Β’
Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών θα υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη η ομάδα που θα
καταλάβει την 12η θέση στην Τελική Κατάταξη του
πρωταθλήματος (8η θέση στον τελικό
βαθμολογικό πίνακα του Δ’ Ομίλου της Α’
Ζώνης)
β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που
θα καταλάβουν την 11η, την 12η, την
13η, την 14η
και την 15η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος (5η, 6η, 7η,
8η και 9η
θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα
του Δ’ Ομίλου της Β’ Ζώνης).
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΔΥΠΕ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠHΣ

Η ΓΝΩΜΗ

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ:26-08-2021
Αριθ. Πρωτ. : 35443

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 02/ 2021
Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης κάνει γνωστή την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με με
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών δικαίου για την υλοποίηση του υποέργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης
Κοινοτικής Θεραπείας και Κατ’ Οίκον Νοσηλείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΜΗΝΙΑΙΑ
Αριθμός ΑΜΟΙΒΗ
ατόμων ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ

Κωδικός
απασχόλησης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη
(Δ. λεξανδρούπολης)
Ν. ΕΒΡΟΥ

ΠΕ Ιατρών
Ψυχιάτρων

Από την υπογραφή της σύμβασης
1
μέχρι τη λήξη του
προγράμματος

1.919,00 €

101

Αλεξανδρούπολη
(Δ. Αλεξανδρούπολης)
Ν. ΕΒΡΟΥ

ΤΕ Επισκέπτης Υγείας

Από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι τη λήξη του
προγράμματος

1.242,00€

102

Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός
και
ς
απασχόληση
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
101
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη
με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν
απαιτείται.
στ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 						
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
						
						
       

ΑΔΑ: 60ΖΥΩΞΒ-Ω7Ρ
Ορεστιάδα 20/08/ 2021
Αριθμ. Πρωτ. :14377

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
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.
Την με αριθμό 219/2021απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για τηνυπηρεσία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟγια την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 222.208,00ευρώ με τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚ Τ ΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ

Διαδικ τυακή πύλη w w w.
promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚ Τ ΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κ ΑΤΑ ΛΗΚ ΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24- 08-2021

26- 08-2021
08:00

09- 09-2021
15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 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-

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός
και
απασχόληση ς
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση
102
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της
Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).
δ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»] καθώς και της αίτησης συμμετοχής θα γίνει στο
κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.pgna.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ 4 και να την
υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Τσαταλμπασίδου (τηλ. επικ.: 2551353438). Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Μισθ. Έργου (ΣΜΕ) β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Μισθ. Έργου (ΣΜΕ).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
Δευτέρα 30-08-2021 και λήγει την Τετάρτη 08-09-2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.A
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 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.,. Η εγγύηση 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, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας , για μία, ή
περισσότερες από τις παρακάτω δύο (2) ομάδες :
ΟΜΑΔΕΣ

Σ ΥΝΟΛΙΚΗ
Α ΞΙΑ Χ ΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΓΓ ΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΕ €

Κα λαθοφόρο όχημα

105.000,00 €

2.100,00 €

Μηχανολογικός εξοπλισμός
1.Μικ ρός ερπυσ τριοφόροςεκσκαφέας
2. Υδραυλική σφύρα
3. Μικ ρός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης
4. Ράμπες α λουμινίου

74.200,00 €

1.484,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ Σ
ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 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.
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
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Γνώμη

Σχόλια και γεγονότα
Με αλάτι και πιπέρι

Κ

αύση νεκρών και όχι ταφή; ραίτητο συμπλήρωμα στη ζωή μας…
Η καύση στοιχίζει δέΤα αυτοκίνητα αυξάνονται, τα παρκα φορές περισσότερο από κινγκ μειώνονται…
την ταφή.
Το κυκλοφοριακό χάος δεν λύνεται με
Ένας άλλος βασικός λό- αστυνομικά μέτρα και με προτάσεις ανγος είναι ο υπερκορεσμός θρώπων που ο δήμος κατά καιρούς έχει
των νεκροταφείων, μόλυνση του υδρο- εκπονήσει μελέτες για συγκεκριμένες
φόρου ορίζοντα, κίνδυνος εξάπλωσης περιοχές, που καμία δεν υιοθετήθηκε,
μολυσματικών ασθενειών, αλλά και η ώστε να λυθεί αποτελεσματικά το πρόεμπορική εκμετάλλευση του νεκρού.
βλημα στάθμευσης και να απαλύνει το
Είμαστε όμως έτοιμοι να εφαρμόσου- κυκλοφοριακό…
***
με και τη μέθοδο της ευθανασίας στους
Κάποτε είχα γράψει για την ισότητα
ανθρώπους μας; Μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι ο άρρωστος-φυτό δεν θα των δύο φύλων, αν και η γυναίκα υπεδώσει σημεία ζωής; Μήπως όλα αυτά ρέχει σε πολλά από τον άνδρα.
Η γυναίκα δεν ανήκει μόνο θεωρητα κάνουμε για την αφαίρεση οργάνων
για μεταμόσχευση;
τικά στο ωραίο φύλο, ανήκει και δικαιΜήπως θέλουμε την ευθανασία ωματικά. Το κορμί της γυναίκας είναι
μόνο και μόνο για να απαλλαγούμε ένα κομψοτέχνημα. Αν βάλουμε σε μια
από το συναισθηματικό και οικο- πλάστιγγα από τη μια μεριά τον άνδρα
νομικό βάρος της συντήρησής τους και από την άλλη τη γυναίκα, σίγουρα
στη ζωή;
η πλάστιγγα θα βαραίνει προς το μέΜήπως πρέπει να αφήρος της γυναίκας. Σ’ αυτό
σουμε στο Θεό την απότο συμπέρασμα κατέληξαν
φαση για τη ζωή μας;
Γερμανοί επιστήμονες ΒιολόΗ εκκλησία είναι αντίγοι σε μια επιστημονική τους
θετη προς οποιαδήποτε
έρευνα, πως βιολογικά και
μορφή αφαίρεσης, είτε
πνευματικά οι γυναίκες είναι
πρόκειται για άμβλωση,
ανώτερες από τους άνδρες.
Η κατάληξη της γυναίκας
είτε για αυτοχειρία ή ευθανασία. Τη ζωή την παίρστο «ασθενές φύλο» απονει και την δίνει ο Θεός.
τελεί σήμερα πλέον πλάνη.
Ο άνθρωπος δεν πρέπει
Σήμερα η γυναίκα έχει
ενεργή κοινωνική και πονα επεμβαίνει στο θέλη- ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ
ΧΑΒΙΑΡΆ
μα του Θεού.
λιτική δραστηριότητα. ΑυΜπορούμε να είμαστε
τοδίκαια κατέκτησε όλα τα
σίγουροι ότι ο ασθενήςκοινωνικά αξιώματα. Η σηφυτό δεν θα δώσει σημερινή γυναίκα δεν είναι η
μεία ζωής;
γυναίκα της παλιάς εποχής.
***
Ευθανασία, λύτρωση ή… τραγιΣτα παλιά χρόνια, οι δημόσιες υπηκό λάθος;
Καύση νεκρών, υπέρ ή κατά…
ρεσίες ήταν πιο παραγωγικότερες από
***
τα σημερινά τα χρόνια.
Οι κρατικές υπηρεσίες σήμερα είναι
Δεν μπορώ να μείνω ασυγκίνητος και
να μη γράψω για αυτοθυσία ενός αν- γεμάτες από ανειδίκευτο προσωπικό και
δρόγυνου που προσπάθησε να σώσει το έχουν τεράστια έλλειψη από στελέχη με
σκυλί τους από βέβαιο πνιγμό στα παγω- γνώσεις και με τεχνογνωσία. Θα πρέμένα νερά της λίμνης του Έσσεξ, όταν πει να αναβαθμιστούν. Να μην προσλααυτό παγιδεύτηκε σπάζοντας ο πάγος. βαίνονται του «κομματικού στρατού»,
Αποτέλεσμα το ανδρόγυνο πνίγηκε και αλλά πτυχιούχοι από το επιστημονικό
το σκυλί σώθηκε από σωστικό συνερ- προλεταριάτο που έχει αποκτήσει γνώγείο που έφθασε… έγκαιρα χωρίς όμως σεις τεράστιες, σύμφωνα πάντα με τα
να σωθούν και τα αφεντικά τού σκύλου. στοιχεία της Ενωμένης Ευρώπης, για να
Όσο για την «κηδεμονία» του σκύλου μπορέσει επιτέλους να μειωθεί ο υψητην ανέλαβε ο αδελφός τού πνιγμένου. λός δείκτης ανεργίας στους αποφοίτους
Αυτό θα πει ζωοφιλία.
πανεπιστημίων.
***
Σίγουρα και δεν θίγεται κανένα προΗ ανεργία έχει απλώσει τα πλοκάμια νόμιο των δημοσίων υπαλλήλων. Απλώς
της στα όνειρα κυρίως των νέων μας. θίγονται μόνο τα παλαιοκομματικά
Ένας στους τρεις είναι άνεργος και πρακτικά κριτήρια των διορισμών.
ένας στους τέσσερις πτυχιούχους μία Αυτή η συνταγή, για εξυπηρέτηση
από τα ίδια…
κομματικών αναγκών και πολιτιΤα όνειρα αυτών των φοιτητών ΑΕΙ κών σχεδιασμών, πρέπει επιτέλους
και ΤΕΙ που «έλαμψαν» όταν περνού- να πάει στον κάλαθο των αχρήστων.
σαν το κατώφλι των σχολών, αρχίζουν
Καιρός είναι κι’ εμείς οι Έλληνες,
και σβήνουν μόλις έρχεται η ώρα του την «κομματική πόρτα» να την παπτυχίου.
ρακάμψουμε και να πούμε:
Στα… δίκτυα της ανεργίας βρίσκοΌχι στις κομματικές προσλήψεις…
νται οι νέοι…
Όχι στα φαινόμενα της διαφθοΗ ανεργία δεν λέει να φύγει…
ράς.
Όχι στο ανεξέλεγκτο βόλεμα, διΠώς είναι δυνατόν να μειωθεί,
όταν κλείνουν κάθε λίγο και λιγάκι ορισμό υπαλλήλων στο δημόσιο με
δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις «κομματικά κριτήρια».
στη χώρα μας και το προσωπικό σε
Όσο για την γραφειοκρατία δε λέει
ορισμένες επιχειρήσεις μειώνεται;
να καταπολεμηθεί.
***
Το αυτοκίνητο σήμερα έχει γίνει απα-

Οι καραφωτιάδες
και η ιθαγένεια

Θ

λίψη, φρίκη. Με δότηση των δημόσιων αυτών
κάποιον αναχρο- φορέων. Ένα μοντέλο το οποίο
νισμό: ώρα ανα- θα ήταν ωφέλιμο πολύπλευρα,
στοχασμού. Με αν εφαρμοζόταν σε όλο το πετο καλοκαίρι συ- δίο δράσης και χρηματοδότηνώνυμο της πυρ- σης της αυτοδιοίκησης.
καγιάς προωθώ από όσα διάΜεταβολή τής άνευ νοήμαβασα την κριτική Καρκατσούλη τος και κοστοβόρας πολύμηνης
και τις ωφέλιμες, αποστομωτι- στρατιωτικής θητείας σε εναλκές παρατηρήσεις Αργυριάδη. λασσόμενη ανά έτη, έπειτα από
Αντλώ και από το παρελθόν: εκπαίδευση, επικουρική πυροτο 1998 ο Κ. Σημίτης κατήρ- σβεστική υπηρεσία.
γησε το θεσμό των δασοπυΠεραιτέρω εμπλοκή και χρηροσβεστών, προκρίνοντας την ματοδότηση του ιδιωτικού τοορθολογική επιλογή
μέα στη φύλαξη
της διαχείρισης των
και πρόληψη, αλλά και αναθεώρηδασικών πυρκαγιών
από τους επαγγελση των επιλογών,
ματίες του πυροσβεβάσει κόστους/
στικού σώματος.
απόδοσης, στην
Ήταν δύσκολο το
ενοικίαση αντί
καλοκαίρι του 98.
αγοράς πυροσβεστικών και διασωΚαι η αντιπολίτευση της ΝΔ στο όνοστικών μέσων.
Αναμόρφωση/
μα του πελατειακού
κράτους επιτέθηκε
εκσυγχρονισμός
στην τότε επιλογή. Κι ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ
της στολής και
όμως. Ο Κ. Σημίτης, ΣΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
των ατομικών μέκαι ο εξαιρετικός, νεσων διασωστών
οδημοκράτης βέβαια δημόσιος και πυροσβεστών.
Ενίσχυση των διακρατικών
υπηρέτης Φούρλας με τα χρόνια δικαιώθηκαν σε σεισμούς, θεσμών υποστήριξης και συπυρκαγιές και τόσα τόσα. Όσο νεργασίας στα θέματα πολιτικής προστασίας.
να έλθει ο Καραμανλής
Προφανώς δεν προτείνω
Και επιτέλους: ως πολίτες
να ξαναγυρίσουμε στο ένδο- οφείλουμε να ζητήσουμε από
ξο απλόχερο κράτος, ούτε στο την ελληνική πολιτεία να αντακράτος του φωτισμένου ηγέτη μείψει εκείνους και εκείνες τους
που συνδυάζεται ντουέτο με ξένους πολίτες, πυροσβέστες

τον αποτελεσματικό λειτουργό. Επισημαίνω πως πολιτικές
επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.
Μια τέτοια δεν είναι παρά ο
έλεγχος της χρηστότητας της
αυτοδιοίκησης. Δήμοι και Νομαρχίες οφείλουν να υποχρεωθούν στην τήρηση σχεδίου καταπολέμησης και πρόληψης των
φυσικών καταστροφών. Σχέδιο
υπό επίβλεψη, η μη τήρηση του
οποίου θα συνεπάγεται ποινές
και επιπτώσεις στη χρηματο-

και διασώστες που όλον αυτόν τον καιρό από κοντινές και
μακρινές χώρες διακινδύνεψαν
(και διακινδυνεύουν) για ευγενείς σκοπούς στη χώρα μας. Το
εύκολο θα ήταν να τους προσφερθούν διακοπές οικογενειακές στη χώρα μας. Το τίμιο: η
παραχώρηση ιθαγένειας. Ευχαριστώ Ρουμάνε πυροσβέστη,
όπως ευχαριστώ κι εσένα φίλτατε Τομ Χανκς, ευχαριστώ Ισραηλινέ πιλότε και Λιθουανέ
δασοσκαπανέα! Σας χρειάζομαι.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία

Η ΓΝΩΜΗ
ΓΝΩΜΗ
Η
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29082
ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

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

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

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

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής
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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Δικηγόρος
Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Λογιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 65 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968
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
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

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

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

Οπτικά

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

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

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

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6932610600
ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ
Ε.Ε.Ε
Λ. Δημοκρατίας 331 • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 20586

Αρκαδιουπόλεως 16 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37771

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

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Ορθοπαιδικός

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

Μεταφορές

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

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

Βενιζέλου 35-39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036550

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
ΛΕΩΝ TOURS
14ης Mαϊου 51 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27754
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Δρομολόγια
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
σαν σημερα
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
479 π.Χ.
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
Η Μάχη των Πλαταιών.
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
Οι Έλληνες, με αρχηγό
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
τον σπαρτιάτη ΠαυσαΤυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
νία, νικούν σε αποφασι10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
στική μάχη τον περσικό
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
στρατό του Μαρδόνιου.
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1813
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αν
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
Ο Μέγας
Ναπολέων,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
7
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
ηγούμενος
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:στρατού
Κυριακής),
08.00
(express),
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
71
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
130.000 ανδρών, νικά
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
14.00
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
2
16.30,
22:00
Δευτέρα
13:00,
18:00
μάχηΑναχώρητης Δρέσδης
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
12.15
έως
20.30
ανά
ώρα.-18.00
11
ΞΑΝΘΗΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
(express),
15.45
(express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗστη
–ΑΘΗΝΑ,
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
Τρίτη
09:3007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
τονΆφιξη
συμμαχικό
08.30,
10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
–ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75
εκτός
Σάββατο,
18.45,
ση αρχικού:
15.22,
Τελικού: στρατό
Δίκαια (express)
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.308
Τετάρτη
07:00,
19:00
Πληροφορίες
στα12.00,
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟ
10.45,
12.45,
14.00,
15.30 Αυστριακών, Ρώσων 70
καιΙΝTERСITY
08:00,
10:30
, 13.00,
5.46
16.50-18.00-21.3001.30
ΩΡΑ:
13.50,
άφιξη εις
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ:
18.45
2510/223716
2510/224472
Πέμπτη
15:30
06.00, 08.30, 10.30,
12.00,-13.30,
16.45
-17.00.&
01
Πρώσων,
που αριθμεί
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ15.30,
17:30,
23:59
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
5
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
200.000
άτομα. Ο ΑλέΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Αν
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
15:30
ξανδρος
Υψηλάντης,
που
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
Kυριακή
13:00,
18:00
08.00,
, άφιξη
16.00,
συμμετέχει
στη μάχη στο
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:11:30
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
των συμμάχων,
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη πλευρό
Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
Π
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 18.15.
10.30, 15.00,
Σαμοθρaκη
προσ
9
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
τραυματίζεται
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, Αναχώ- και χάνει
90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
06.00,
07.15,
08.00,
09.00,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
16.30,
17.30.
6.
ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
το δεξί
χέριΑλεξ/
του.
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, (μέσω
23.30 ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
61
15.30-17.00-19.00
Τυχερηση αρχικού: 20.39,
Άφιξη
εις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
17.15,
19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη: 6.58
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
1829 ΑναχώΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Οι πρώτοι
Έλληνες πα- Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
02.45,
10:45
, 15:10,
19:10
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
τούν
το
πόδι
τους
στην
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
17.00,
20.30
Κυριακές
και
Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
ΔΡ
Πέμπτη
07:00,
18:00
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
Πρόκειται
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑυστραλία.
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού),
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα10.30,
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
11.45,
Παρασκευή
18:00
γιαΆφιξη
επτάΤελικού:
ναυτικούς, που
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθ
Αναχώρηση: 8.29,
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
18:00
έχουν καταδικασθεί ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
για 04.15-06.30-07.30
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,13.30,
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΞΑΝΘΗ08:30,
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.
61
Τηλ.
για έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
15:30
από τους Άγ08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗπειρατεία
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
γλους.
Τα ονόματά
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη τους:
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
5
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15,Καθημερινά
14.15, 20.15 από στ
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού: 22.59 Γεώργιος Βασιλάκης,
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
στοιχα
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Γκίκας Βούλγαρης,
ΓεΙντερσίτι:
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
71 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑ9
Α
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
Τρίτη
13.30
07:45,
09:00,
11:15,
13:00,
ώργιος
Λαρίτσος,
ΑντώΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
νης
Μανόλης,
Δαμιανός
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
16:00,
18:30,
20:10
6
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
Νίνης, Νικόλαος
08.30,
10.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑ-ΠαπανΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
ΣΕΡΡΕΣ
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθ
17.30.
Αργίες 12.00,
10.45,
12.45,
20.45
ανά
μισή
ώρα
και
41385
δρέας
και
Κωνσταντίνος
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
10.45,
12.45, 12.00,
14.00, 15.30 - 91
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
-18.45
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΣΕΡΡΕΣ
-13.30
ΚΑΒΑΛΑ
06.45, 10.15,
07:20,
09:00,
11:00,
12:30,
Τηλ.
Πρακτ.:
Στρομπόλης.
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στ
Από- Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
18.30
2551024694,
2551083911
14:40,
19:00,
20:10
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
08.23, 15.00,
11.49
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
08.00,
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,10.30,
11.00, 12.30, 75
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
185915.41, Άφιξη
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
Ο
Έντουιν
Ντρέικ,
ο
άνΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡ
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

15

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

7
3
06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ220.30 ΤΟ ΤΕ4
6
1
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 ΦΕΡΕΣ
(express),11.00 (express), 14.00
3 09.00
4
5
Μπουρουλίτη
Δημοκρίτου
17
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45
(express), 17.00
✆2555022273
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.305
3
ΣΟΥΦΛΙ
16.50-18.00-21.30- 01.30
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
Μπαμίδου
- Πιτιακούδης
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣΒασ.
- ΣΟΥΦΛΙ
4
Γεωργίου
207 ✆2554022013
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔIΔYMOTEIXO
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
9 ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
4
6
Μαυρουδής
Π. -(μέσω
Μαυρουδής
06.20-07.00
Τυχερού),
Φ. Βενιζέλου
85 ✆2553024434
07.45-08.45
(μέσω Τυχερού),
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
2
4
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30Μελάς
Εμμανουήλ
Ευριπίδου
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
7 15.00, 16.00,
8 17.00,
6 18.30,
9 19.30
2
12 ✆2552022769
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
9 ισχύει 8
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν
χρησιμα
τηλεφωνα
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
2. ΜΕΤΡΙΟ
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 26 07:12:46 2021 GMT. Enjoy!
Aστυνομία

100
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ &
ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
EKAB04.15-06.30-07.30

166
(μέσω Τυχερού), 7 18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 6
Πυροσβεστική 
199
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510 66300
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 108.00 καταργείται.
4
9
2
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
06.00
2 το πρωί
8 έως 20.30 και κάθε
3
Α/Τ Φερών
25550 23333
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
έως 20.301ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
10.45,
4 12.45,
9 12.00, 14.00, 15.30 - 5
2
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
06.00, 08.30, 10.30,
13.30,
16.45 -17.00.
Δ. Αλεξ/πολης
2551012.00,
64100
15.00, 15.45, 16.30,
19.45.
2 ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
3
ΔK Τραϊαν/λης
2551318.15,
50900
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45, 16.30, 18.45
ΔK Φερών
25553 50073
13.30, 15.00, 16.30,
19.45,
10.30, 12.45, 4
Δ. Σουφλίου
2554318.15,
50100
8 ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
7
6
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
θρωπος που δημιούρ20.30
16.30, 18.45
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
Κυριακή
γησε την πετρελαϊκή
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25520
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
08.00,410.30,5 15.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Ορεστιάδας
22219
1 ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ
6
9 ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
βιομηχανία των ΗΠΑ,
10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Σαμοθράκης
2551015.00,
41218
πραγματοποιεί
την πρώ18.45, 19.45, 21.30,
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Κομοτηνής
2531023.30
24444
4
1
γεώτρηση για την
αργίες
08.00, 11.00,
15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 2521013.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:τη14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551013.30,
80643
ανεύρεση πετρελαίου
16.30, 18.15, 19.45,
21.30,
23.30
32421
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Δασαρ.Σουφλίου
25540
22221
on Thu Aug 26 07:12:49
GMT. Enjoy!
στην περιοχή της ΠενΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1) 2021rating
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30, Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
Δασαρ.
Διδ/χου
2553006.30,
22204
Puzzle
1 (Hard, difficulty
0.71)
σιλβάνια.
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15, 12.40,
15.55,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Δασαρ.
Ορ/δας
2552014.00,
22482
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
1 2 Από
4 τις605.30
8 7 3 ΔΡΑΜΑ
9
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ 5
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
25510 26222
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝ10:10 - 21:05
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
1942
Πυρ/κή
Σαμ/κης25510
41199
08.30,
11.15, 14.15, 15.30,
17.00,
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως 20.45 ανά μισή ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19 άφιξη στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
7 4 3 9 5 2 1 8 6
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Πυρ/κή
Κομ/νής25310 22199
19.15.
19.15.
Αθήνα 16.17 Η όπερα «Τόσκα» του
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη Α
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
Πουτσίνι
κά- ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πυρ/κή
Σουφλ. 25540(μέσω
22199
14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
12.41, άφιξη
στην
(μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
8 9 6 7 3 1 2 5 613
4 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:Τζιάκομο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να
καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε
στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
νει
πρεμιέρα
στην
ΑθήΠυρ/κή
Διδ/χου
25530
22199
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30,
Θεσσαλονίκη 15.36
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυριαστα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 20:35
25510
89300,
25510
89305,
4
7
1
6
8
5
3
9
2
να από
την
Εθνική Λυρι- 19.15
Πυρ/κή
Ορ/δας
22221
19.15
Κυριακές25520
και Γιορτές
09.45,
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
κή
Σκηνή.
Παρουσιάζεται
Νοσ/μείο
25513-51000
12.30,Αλ/λης
18.00, 2.30
(Ισχύουν τα αντί12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντίστην
Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ 2
- ΑΘΗΝΑ
09.15,
14.15,
20.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
25510
89150
8 9 3 4 7 5 6 1
ΤΕΤΑΡΤΗ: 20:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
θέατρο
Παρκ της στοιχα
Περ. στοιχα
Εν. Έβρου
25510για
36500
ΤΗΛEφωΝΑ
από Κομοτηνή
Ξάνθη)
από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:στο
19.50,
άφιξη στην
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
6 3Πληροφορίες
5 1 2252109 4 7 Αθήνα
8 5.23, με ανταπόκριση
Λιμεναρχείο
25513-56200
Πλατείας Κλαυθμώνος,

25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210στη
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ
20.00
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 21:55
28288, 2810-223800
Ο.Λ.Αλεξ/λης
με τη 19χρονη Μαρία ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ 25510-26251
26619,
Σαμοθράκης:
25510
41305
32421 1 6 8 2 7 3 9 4 Θεσσαλονίκη
32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ
20.00
–
ΞΑΝΘΗ
20.00
5
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30
Αεροδρόμιο
25510
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
Καλογεροπούλου
(με- ΞΑΝΘΗ
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ
08.10,89300
10.30, 15.15, ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΤΑ17.30.
Αλεξ/λης
25510
23122
τέπειτα
Μαρία
Κάλλας)
3
2
4
5
9
6
8
1
7
2551024694,
Αθήνα 15.07
Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45 ανά μισή ώρα
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
ΚΤΕΛ18.45
Αλεξ/λης 25510 26479
στον20.53,
κεντρικό
ρόλο, υπό 18.45
άφιξη
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
9 5 7 8 1 4 6 2 913 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
11:45
22:45
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
τη23.07
μουσική διεύθυνση Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
στη Θεσσαλονίκη
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΟΑΕΔκάθε
Αλεξ/λης
του Σώτου
Βασιλειάδη. κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43, άφιξη
μισή ώρα25510 25646
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510
26395
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΡΑΔΙΟ
25510
33500
 9.15
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΓΙΑΤΑΞΙ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Χριστοδούλου
Δήμητρας 54
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(έναντι
Παλ.
Νοσοκομείου)
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
✆25510
2998708.00 (express), 10.00
Κυριακής),

Ι.Κ.Α.
ΕΚΑΒ
ΔΕΗ
ΟΤΕ

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

25510-84611
25510-89370
25510-53529
25510-56160

αγγελιεσ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
αστική
εταιρία
με έδρα σας,
την ΑλεξανδρούποΓια την ενημέρωση
σε ό,τι αφορά
λη αναζητά
να
προσλάβει
μηχανικούς
τις πτήσεις της Ολυμπιακής
και της για
πλήρη
απασχόληση
στα γραφεία
Aegean
από το αεροδρόμιο
τηςτης
Αλε-ή/και
στα εργοτάξια
της
στην
περιοχή
του
Έβρου.
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:
25510 89150

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Α.Ε. εστίασηςΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ζητείται Μάγειρας/ΜαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑγείρισσα
με πτυχίο και προϋπηρεσία
σε ελΧΩΡΗΣΗ:
07.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ
ληνική
κουζίνα
έως19.45,
35 ετών,
για 19.45
την περιοΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑχή της
Αλεξανδρούπολης.
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05
Αποστολή βιογραφικού
: cv@kobatsiaris.gr

αγγελιεσ

B6

1909
Λέστερ Γιανγκ, αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα
στο χώρο της τζαζ. (Θαν.
15/3/1959)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

ΠΕΜΠΤΗ: 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
Από μεγάλη εταιρεία τροφίμων της ΑλεξανΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
δρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υποσητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ:
10:10
21:05
1909
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:10
21:05
Νίκος Τσιφόρος, έλληνας
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
δημοσιογράφος, θεατριΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency,
κός συγγραφέας, σεναρι- Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY πολύ καλή γνώση χειρισμού office &
AEGEAN
SKY
e-mail,
ογράφος
και σκηνοθέτης.
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
γνώση χειρισμού
εισαγωγών-εξαγωγών.
Μι(Θαν. 6/8/1970)
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20,
17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
σθός
ικανοποιητικός προοπτικές
εξέλιξης.
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: σημείωμα
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αποστείλετε
βιογραφικό
στο eΘΑΝΑΤΟΙ
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ.
09.45, 16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
mail13.20
naskidis@gmail.com.
1990
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Στίβι Ρέι Βον, αμερικανός
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
κιθαρίστας του μπλουζ.
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
ΩΡΑ 20.30
ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
(Γεν.ΤΟ
3/10/1954)
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 25910
Κυριακής),
08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 05.59,
6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
INTERCITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
09.00
(express),11.00 (express),
14.00
16.43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
-12.002005
- 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
Επί των οδών
Εμπορίου
και Αρκαδιουπό08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
Γιώργος
Μουζάκης, έλλη- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
εκτός
Σάββατο,
18.45,
22.00.
ση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
Τελικού:
ΓΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
νας τρομπετίστας και συν- ΧΩΡΗΣΗ:
5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Τηλ. 2551037645 & 16.50-18.00-21.30- 01.30
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
12:19
θέτης ελαφράς μουσικής.
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ2551028690.
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
(Γεν. 15/8/1922)

Δρομολόγια

ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.1506.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3015.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

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,

6.45

Αναχώρηση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ορμένιο 17.09
ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
614

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ
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Αρχίζουν σήμερα οι τετραήμερες
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ
Θρακικού Πελάγους

ΣΤΙΣ ΠΑΡΆΛΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΈΣ
ΤΗΣ, ΈΒΡΟΥ, ΡΟΔΌΠΗΣ,
ΞΆΝΘΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΆΛΑΣ
Περιλαμβάνουν ποικίλες Μουσικές,
Θεατρικές, Αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς
και δράσεις ναυσιπλοΐας, ναυτικός
περίπλους στο Θρακικό Πέλαγος, επιδείξεις
θαλάσσιων σπορ κ.α.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιεί φέτος
για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους
στις παράλιες Περιφερειακές Ενότητές της, Έβρου,
Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας.
Στο 3ο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους διοργανώνονται ποικίλες Μουσικές,
Θεατρικές, Αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις
ναυσιπλοΐας, ναυτικός περίπλους στο Θρακικό Πέλαγος, επιδείξεις θαλάσσιων σπορ κ.α. Οι εκδηλώσεις
έχουν την υποστήριξη των
οικείων δήμων.
Οι υπαίθριες δράσεις είναι ανοιχτές για το κοινό
με τήρηση των γενικών μέτρων για τον Covid-19. Για
τις μουσικές και θεατρικές
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε περιορισμένους χώρους, καθώς και
για τις κρουαζιέρες, για την
αποφυγή συγχρωτισμού και
για την πιστή τήρηση των
υγειονομικών μέτρων κατά του covid-19, απαιτείται
κράτηση θέσης που θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της σελίδας της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr.
Κατά την προσέλευση, απαιτείται η επίδειξη του αποδεικτικού κράτησης που δίνει το σύστημα για κάθε μία
θέση και εκδήλωση χωριστά προκειμένου να γίνεται
η ταυτοποίηση του θεατή.
Η πλατφόρμα για τις κρατήσεις θα ανοίξει την Παρασκευή 27/8/2021 στις
11:00π.μ. για την πρώτη θεατρική παράσταση του Χάρη
Ρώμα «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός», η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29/8/21 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής.
Για την ίδια παράσταση της
Δευτέρας 30/8/2021 στην
Αλεξανδρούπολη, η πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή 27/8/2021 στις
12:00μ.. Θα ακολουθήσει

ανακοίνωση κρατήσεων για
τη συναυλία με τη Φωτεινή
Βελεσιώτου της Κυριακής
5/9/21 στο θερινό ΔΗΠΕΘΕ
Κομοτηνής καθώς και των
εκδηλώσεων που έπονται
όπου απαιτείται είσοδος.
Επισημαίνεται ότι όλες οι
εκδηλώσεις είναι δωρεάν
για το κοινό.
To link των κρατήσεων
είναι αναρτημένο στη σελίδα της Περιφέρειας: pamth.
gov.gr. Τα στοιχεία που
απαιτούνται για την κράτηση είναι: Ονοματεπώνυμο,
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, e-mail, και κινητό τηλέφωνο. Υπάρχει δυνατότητα κράτησης έως τριών
θέσεων. Τα ανωτέρω στοιχεία ζητούνται για την ακεραιότητα των δεδομένων
και την μη ύπαρξη διπλοεγγραφών. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από
το σύστημα και το αρχείο
που θα δημιουργηθεί θα καταστραφεί μετά το πέρας
της κάθε παράστασης σύμφωνα με το γενικό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων Gpdr.
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα με τις
κυριότερες εκδηλώσεις στην
Περιφέρεια ΑΜΘ, ενώ η κάθε Περιφερειακή Ενότητα
θα ανακοινώσει το πλήρες
πρόγραμμά της στο διαδίκτυο.
Για την αποφυγή χρονικής καθυστέρησης των
παραστάσεων είναι απαραίτητο να γίνεται η προσέλευση στο χώρο σαρανταπέντε λεπτά (45΄) πριν
από την έναρξη. Η χρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική
καθ’ όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων κατά την έλευση και την αποχώρηση από
το χώρο όπως επίσης και
σε όλες τις εκδηλώσεις του
προγράμματος.
Πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τις κρατήσεις στα τηλέφωνα: 2531352120/108
και για τεχνικά θέματα

2531353910/911 ώρες
εργάσιμες, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Οι εκδηλώσεις στην
Αλεξανδρούπολη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-8-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ
20:00 Εκμάθηση Ναυτικών κόμπων – Παρουσίαση
παραδοσιακής ναυπηγικής
σε ξύλινη βάρκα με κατάρτια και πανιά – Ναυτοπρόσκοποι
21:30 «Βραδιά βινυλίου» – Μουσική δεκαετίας
΄70 - ΄80 - ΄90 με Dj’s της
περιοχής στην παραλία της
Αλεξανδρούπολης
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-8-2021
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11:00 έως 15:00 Αγώ-

νας επίδειξης με ιστιοπλοϊκά
σκάφη ανοιχτής θάλασσας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ
20:00 Μαθαίνω να μαγειρεύω το παραδοσιακό
φαγητό των ψαράδων, την
Κακαβιά. Θα στηθεί κουζίνα στην παραλία της Αλεξανδρούπολης όπου θα γίνει live η παρουσίαση της
συνταγής.
21:30 «Βραδιά βινυλίου» – Μουσική δεκαετίας
΄70 - ΄80 - ΄90 με Dj’s της
περιοχής στην παραλία της
Αλεξανδρούπολης
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΘΕΡΜΑ
11:30 Ενοικίαση Παραδοσιακού Σκάφους για
Ημερήσια Κρουαζιέρα γύρω από το νησί της Σαμοθράκης (ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή 30 επιβαινόντων)
21:00
Παραδοσιακή
βραδιά με τοπική ορχήστρα

στην πλατεία των Θέρμων
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-8-2021
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11:00 Μαθήματα ιστιοπλοΐας με σκάφη optimist
και Laser στις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ
13:00 Γνωρίζοντας τις
παραλίες της Αλεξανδρούπολης ταξιδεύοντας με Ιστιοπλοϊκό Σκάφος.
Ενοικίαση ιστιοπλοϊκών
σκαφών με πλήρωμα και
ΔΩΡΕΑΝ διάθεση σε όσους
επιθυμούν για βόλτα από το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέχρι την παραλία των
Δικέλλων και επιστροφή.
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
10:30 Γνωριμία με την
Νίκη της Σαμοθράκης και

ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των
Μεγάλων Θεών
ΔΕΥΤΕΡΑ 30-8-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
- ΘΕΑΤΡΟ
ΑΝΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
21:00 Θεατρική παράσταση Χάρη Ρώμα «Ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός»
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Ο
σύνδεσμος για την κράτηση θέσεων για την θεατρική
παράσταση θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο ενημέρωσης.
Όλες οι δράσεις είναι
δωρεάν για το κοινό και θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον
περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.

