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ΑΜΘ: Η πορεία ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από την πανδημία

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον Έβρο
▶ 6

Η ΚΛΑ προβάλλει 
βραβευμένο 
ντοκιμαντέρ

 “Πέντε σπασμένες 
κάμερες” Δευτέρα και 
Τρίτη στο Δημοτικό 

Θέατρο

▶ 16

Ονοματοδοσία και 
δήλωση βάπτισης 
με λίγα κλικ μέσω 

του gov.gr   

Τι πρέπει να 
κάνουν οι γονείς

Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία: 
Πώς προχωρούν οι διαγωνισμοί  
Οι εργασίες και οι στόχοι της αναβάθμισης της γραμμής 

Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Πρόβλεψη για έργα αντιμετώπισης 
των πλημμυρών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έβρου  

▶ 8▶ 9

Στα Δίκαια ο βορειότερος Στα Δίκαια ο βορειότερος 
μετεωρολογικός σταθμός του μετεωρολογικός σταθμός του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

ΠΓΝΑ: Αύξηση εισαγωγών ΠΓΝΑ: Αύξηση εισαγωγών 
ασθενών με κορωνοϊό  ασθενών με κορωνοϊό  

Δυσαρέσκεια των μελών του 
Δήμου Ορεστιάδας για τη 

στάση του κου Θεοδωρικάκου
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απάντησε 
καν στην πρόσκληση που απεστάλη μια εβδομάδα 
νωρίτερα για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του 

συμβουλίου για το Φυλάκιο

▶ 5

Γκαρά για Κεραμέως: «Για 
τις εκατοντάδες κενές θέσεις 

στον Έβρο, φταίνε…τα 
Πανεπιστήμια!» 

▶ 16

▶  7  7

▶ 5

Με το σταγονόμετρο 
βάζουν καύσιμα και 
πετρέλαιο θέρμανσης 
οι Εβρίτες

 ● Με σπασμένα φρένα «τρέχει» η τιμή της αμό-
λυβδης βενζίνης στην Ελλάδα, με τους οδηγούς 
να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το φάσμα νέ-
ων αυξήσεων. 

● «Ολοένα και περισσότεροι αγοράζουν επί πι-
στώσει, ενώ έχουν καταστεί ασύμφορες οι ‘βόλ-
τες’ για καύσιμα σε Τουρκία και Βουλγαρία» λέει 
η πρόεδρος των βενζινοπωλών Βορείου Έβρου ▶ 9

● Οι τιμές σήμερα στο νομό και 
η σύγκριση με ένα μήνα ένα χρό-
νο πριν 

 ● Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρα-
τηριούχων Εμπόρων Καυσίμων: 
Επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ, η μεί-
ωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1497
Οπαδοί του Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα 
καίνε στη Φλωρεντία έργα τέχνης 
και βιβλία, επειδή οδηγούν στην 
αμαρτία. Θα μείνει στην ιστορία ως 
η «Πυρά της ματαιοδοξίας» («Falò 
delle vanità»).

1828
Ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης 
Ιωάννης Δομπόλλης ή Δόμπολης 
διορίζεται από τον κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια, Ταμίας της Ελλάδος. Θα 
παραμείνει στη θέση αυτή έως τις 18 
Νοεμβρίου 1829, χωρίς μισθό, κατ’ 
επιθυμίαν του.

1956
Κατά τη διάρκεια μαχητικής 
διαδήλωσης των μαθητών του 
Γυμνασίου Αμμοχώστου, σκοτώνεται 
από αγγλικά πυρά ο δεκαοκτάχρονος 
μαθητής της ΣΤ’ Τάξης, Πετράκης 
Γιάλλουρος, σημαιοφόρος της 
διαδήλωσης και υπεύθυνος των 
μαθητικών ομάδων του Γυμνασίου. 
Είναι ο πρώτος μαθητής νεκρός του 
αγώνα.

1990
Καταρρέει η Σοβιετική Ένωση. Η 
Κεντρική Επιτροπή του Κομουνιστικού 
Κόμματος συμφωνεί να παραδώσει το 
μονοπώλιο της εξουσίας που κατείχε 
για 73 χρόνια.

1992
Τα 12 μέλη της ΕΟΚ υπογράφουν τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία 
ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτηση 
του κοινού νομίσματος, του ευρώ. Με 
τη συνθήκη η ΕΟΚ μετονομάζεται σε 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ελληνικής 
πλευράς, τη συνθήκη του Μάαστριχτ 
υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Αντώνης Σαμαράς.

2008
O μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας 
Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης) 
εκλέγεται νέος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Εξελέγη 
στη δεύτερη ψηφοφορία με 45 
ψήφους, έναντι 27 του μητροπολίτη 
Σπάρτης Ευσταθίου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1989
Νικ Καλάθης, ελληνοαμερικανός μπα-
σκετμπολίστας, πρώην του Παναθη-
ναϊκού και νυν της Μπαρτσελόνα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1894
Αντόλφ Σαξ
Αντόλφ Σαξ, βέλγος τεχνίτης 
πνευστών και εφευρέτης του 
σαξοφώνου. (Γεν. 6/11/1814)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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 κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

3...13

-1...11

Ανατολή - 07:20
Δύση - 17:40

0...11

0...11

“Βούλιαξε” το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

Με πρωτόγνωρη σφοδρότητα έπληξε το αεροδρόμιο 
«Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο δεν έγι-
νε καμία πτήση, το νέο κύμα κακοκαιρίας. 

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Στέλιος 
Ζαντανίδης περιγράφει το μέγεθος της ζημίας, υπογραμ-
μίζοντας πως το ύψος της βροχής ήταν πρωτόγνωρο. 

«Αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν πρωτοφανές. Το τμή-
μα της περίφραξης του αεροδρομίου, το οποίο είχαμε 
επισκευάσει μετά την τελευταία καταιγίδα, ξανάπεσε. 

Το συνεργείο αεροσκαφών έχει καταστραφεί ολοσχε-
ρώς, έχουν πλημμυρίσει όλα τα μηχανοστάσιά μας, έχουμε 
κατεστραμμένο πάρα πολύ τεχνικό εξοπλισμό, ηλεκτρο-
λογικό και επισκευαστικό, κατεστραμμένα ασανσέρ που 
έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε πολλά σημεία του αεροσταθ-
μού εξακολουθούν να τρέχουν νερά ακόμη και τώρα», 
αναφέρει, ενώ κάνει λόγο για πρωτόγνωρο ύψος βροχής. 

Τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπάρχει καταγεγραμμένο 
ύψος βροχής που να πλησιάζει καν σ’ αυτό. Σήμερα γρά-
ψαμε 193 χιλιοστά βροχής σε επτά ώρες, δηλαδή πέσανε 
περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα

3
ΦΕΒ
2021

1-2
2-3
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Πιο πράσινη ελληνική πόλη (άνω των 50.000 κατοίκων) είναι η Καλαμάτα, ενώ ακολουθούν η Καβάλα και η 
Πάτρα. Τα στοιχεία για το πράσινο στις ευρωπαϊκές πόλεις 38 ευρωπαϊκών κρατών προέρχονται από έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με θέμα «Ποιος ωφελείται από το πράσινο στις πόλεις; Η έκθεση 
εξέτασε τις εξής εννέα ελληνικές πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα και 
Καβάλα. Θα είχε ενδιαφέρον να περιλαμβάνονταν και η Αλεξανδρούπολη. Ίσως την επόμενη φορά

Οι δηλώσεις της τουρκικής 
ηγεσίας ήταν απαράδεκτες 
για το τραγικό περιστατι-
κό που άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους στην Τουρκία, 
καθώς προσπαθούσαν να 
περάσουν τα ευρωπαϊκά 
σύνορα. Είναι ευθύνη της 
Τουρκίας να αποτρέψει τις 
παράνομες αναχωρήσεις.

N. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Είπαν

Δεν ισχύει ότι οι ιοί γίνονται 
πάντα εγγενώς ηπιότεροι. Αυ-
τό όμως που ξέρουμε σίγου-
ρα, είναι ότι κάθε φορά που 
ο οργανισμός μας βλέπει τον 
ιό (ή κομμάτια αυτού), τόσο 
περισσότερο ισχυρές γραμμές 
προστασίας χτίζουμε έναντι της 
πιθανότητας να μάς στείλει 
αδιάβαστους όταν μας ξανα-
συναντήσει. Έχει μεριμνήσει η 
εξέλιξή μας για αυτό..

Γ. ΠΡΑΣΣΑΣ
ΔΡ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Μικρογνωμικά

 Ο Κώστας Βουκουρεσλής, μία από 
τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του 
ΕΘΝΙΚΟΥ, απεβίωσε το Σάββατο σε 
ηλικία 84 ετών. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΥ-
ΡΕΣΛΗΣ γνώρισε τον ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟ 
Αλεξανδρούπολης, τη δεκαετία του ’50 
ως νεαρός αθλητής του Μακεδονικού 
Θεσσαλονίκης, και απορούσε πως μια 
μικρή επαρχιακή πόλη είχε τόσο ισχυρή 
ομάδα στίβου που κατατρόπωνε τους 
μεγάλους της Θεσσαλονίκης στους 
Παμβορειοελλαδικούς αγώνες. Λίγα 
χρόνια αργότερα βρέθηκε ως πολιτι-
κός μηχανικός στην Αλεξανδρούπολη 
και από τον πρώτο καιρό ήρθε κοντά 
στην ομάδα που από μακριά θαύμαζε. 
Έγινε μέλος του ΔΣ και το 1968 ήταν 
από αυτούς που αντιτάχθηκαν σθεναρά 
στα σχέδια διάλυσης του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος. Αμέσως μετά πρωτοστά-
τησε ως έφορος στη δημιουργία της 
νέας ομάδας με προπονητή τον αεί-
μνηστο φίλο του ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ. 
Από την θέση αυτή προσέφερε πολλά 
σε χρόνο και χρήμα και έγινε αγαπη-

τός στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη 
του συλλόγου. Ανταμείφθηκε για αυτό 
με την εκλογή του το 1979 στη θέση 
του προέδρου όπου παρέμεινε για ένα 
χρόνο. Μετά από αυτό συνέχισε να προ-
σφέρει για πολλά χρόνια ακόμη στην 
αγαπημένη του ομάδα.
Με  πληροφορίες Fb 
Γιάννη Μαλκίδη

Απεβίωσε ο Κώστας Βουκουρεσλής

Δεν θα περάσει ο φασισμός 

9 στους 10   
Σχεδόν το 90% των νοσηλευόμενων 

στα 14 νοσοκομεία της 4ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης εί-
ναι ανεμβολίαστοι. Πιο αναλυτικά, ως τις 
04/02, συνολικά 483 άτομα νοσηλεύο-
νται με covid-19 στα νοσοκομεία της 4ης 
ΥΠΕ. Από αυτούς οι 377 νοσηλεύονται 
σε απλές κλίνες. Οι 265 είναι ανεμβολί-
αστοι δηλαδή το 70,3% και οι 112 εμ-
βολιασμένοι. Επίσης οι 37 νοσηλεύονται 
σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής 
οξυγόνου. Οι 33 είναι ανεμβολίαστοι δη-

λαδή το 89,2% και οι 4 εμβολιασμένοι. 
Στις ΜΕΘ της 4ης ΥΠΕ νοσηλεύονται 

69 άτομα. Από αυτούς οι 60 είναι ανεμ-
βολίαστοι δηλαδή το 87% και οι 9 εμ-
βολιασμένοι. 

Κ.Η.

Έρχεται «κακοκαιρία εξπρές» – Από 
πότε ξεκινά και πού θα «χτυπήσει» 

Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του 
στο δελτίο καιρού της ΕΡΤ3 ο Σάκης Αρ-
ναούτογλου, από το απόγευμα της Δευ-
τέρας αναμένονται βροχές στη Βόρεια 
Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού 

Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές και γο-
νείς πραγματοποίησαν το Σάββατο αντιφα-
σιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ευόσμου 
με αφορμή την πρόσφατη επίθεση εθνικι-
στών ενάντια σε μαθητές, στο 2ο ΕΠΑΛ Ευ-
όσμου αλλά και τη ρατσιστική επίθεση σε 
μετανάστη που φοιτά στο Διαπολιτισμικό 
Λύκειο Ευόσμου.

Το σύνθημα «ούτε στον Εύοσμο, ούτε 
πουθενά, μπλόκο στους φασίστες, σε κάθε 
γειτονιά» έδινε τον παλμό της διαμαρτυρί-
ας με τους συγκεντρωμένους να βρίσκο-
νται «ενάντια στον φασισμό και σε ό,τι τον 
γεννά». Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι 
εξέφρασαν την στήριξή τους στην οικογέ-
νεια του αδικοχαμένου 19χρονου Άλκη που 
άφησε την τελευταία του πνοή στην οδό 
Γαζή, στη Χαριλάου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία Γονέων 

και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλο-
νίκης κατήγγειλε στις 18 Ιανουαρίου επίθε-
ση σε βάρος μαθητών στην είσοδο του 2ου 
ΕΠΑΛ Ευόσμου, την ώρα που βρισκόταν σε 
εξέλιξη γενική συνέλευση. 

Λίγες ημέρες αργότερα κυκλοφόρησε βί-
ντεο στο οποίο φαίνονταν περίπου 15 άτο-
μα να επιτίθενται σε δύο άτομα σε δρόμο 
παρακείμενο του ΕΠΑΛ και στη συνέχεια 
να τους κυνηγάνε ενώ την ίδια περίοδο η 
«Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης» είχε 
πετάξει τρικάκια στο σχολείο.

Πριν την εορταστική περίοδο, ομάδα παι-
διών περίμεναν προσφυγοπούλα στη στάση 
λεωφορείου και σύμφωνα με καταγγελίες 
επιτέθηκαν σε έναν πρόσφυγα μαθητή που 
διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Διαβατών.

Κ.Η.

Αιγαίου. Την Τρίτη θα έχουμε 
επιδείνωση του καιρού με βρο-
χές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις 
σε αρκετές ορεινές – ημιορεινές 
περιοχές ακόμη και στην Αττική 
με τους βοριάδες να φτάνουν 
ακόμη και τα 9 μποφόρ κατά 
τόπους.

Γ.Π.
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Καλούνται τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, όπως 
στις 08.02.2022 ημέρα Τρί-
τη και ώρα 18:00 συμμετέ-
χουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
στη συνέχεια της διακοπείσας 
δύο φορές ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνε-
δρίασης (στις 26.01.2022 και  
31.12.2022), ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 2207/21.01.2022  
έγγραφη πρόσκληση του Προ-
έδρου αυτού,  σύμφωνα με: 

•  το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 74 του N. 
4555/18 και τα  άρθρα  177 
και 184  του N. 4635/19,

•  τις από 11.03.2020  και 
30.03.2020 Πράξεις Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, 

•  τις αριθ. 18318/13.3.2020, 
40/20930/31 .03 .2020, 
163/33282/29.05.2020  
60249/22.09.2020 και με τις 
μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς 
και την τελευταία εκδοθείσα 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 4761/28-
01-2022 (ΦΕΚ Β΄290), 

προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η συζήτηση και η λή-
ψη αποφάσεων των θεμάτων, 
με αρίθμηση από 16 έως 23, 
όπως αυτά αναγράφονται στην 
αριθμ. πρωτ. 2207/21.01.2022 
πρόσκληση.

Τα θέματα: 
Η παρούσα πρόσκληση 

αποστέλλεται, διότι, κατά τη 
λήξη  της από 31.12.2022 δι-
ακοπείσας συνεδρίασης, δεν 
ανακοινώθηκε, η νέα ημερο-
μηνία διεξαγωγής της.

•  Έγκριση εκμίσθωσης του 
κυλικείου εντός του καπνομά-
γαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) 
στην οδό Αίνου 24 (Εισηγ. κ. 
Ψαλτοπούλου Ελ.)

•  Καθορισμός και επικαιρο-
ποίηση των Τιμών Ζώνης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ει-
σηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 

•   Αίτημα του Μουσικογυ-
μναστικού Συλλόγου "ΕΘΝΙ-
ΚΟΣ" για παράταση παραχώ-

ρησης χρήσης χώρου στον 
ημιώροφο της Παλαιάς Δη-
μαρχίας (Εισηγ. κ. Βουρδό-
λης Θ.)

•  Έκδοση ψηφίσματος για 
τη μη δημιουργία ή μεταφο-
ρά του πεδίου βολής βαρέων 
όπλων στην περιοχή «Μαυρό-
πετρα» Αλεξανδρούπολης και 
επικαιροποίηση της 61/2009 

απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (Εισηγ. κ. Σεραφειμί-
δης Αν.)

•  Έκδοση ψηφίσματος 
Στήριξης Εργαζομένων ΙΔΟΧ 
Δημοτικού Ωδείου Δήμου 
Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. 
Πρόεδρος του Δ.Σ.)

•  Αίτηση προς την Κτημα-
τική Υπηρεσία του Ελληνικού 

Δημοσίου αφoρώσης τον πα-
ραλιακό δρόμο Δικέλλων – 
Μεσημβρίας (Εισηγ. κ.κ. Λα-
μπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)

•   Οικονομοτεχνική μελέτη 
σκοπιμότητας – βιωσιμότητας 
για τον υπόγειο χώρο στάθ-
μευσης στο παλιό Κολυμβητή-
ριο (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευ-
αγγ., Μιχαηλίδης Π.)

•   Εκπόνηση μελέτης για 
την κατασκευή κρασπεδόρει-
θρων στην περιοχή Μαϊστρια-
νά – Φυτώριο (Εισηγ. κ.κ. Λα-
μπάκης Ευαγγ., Αραμπατζής Κ.)

•   Ολοκλήρωση της ανά-
πλασης του Ιστορικού Κέντρου 
Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ. 
Λαμπάκης Ευαγγ., Αραμπα-
τζής Κ.)

Νέα συνεδρίαση του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 

ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΤΡΊΤΗ ΜΕ 
ΤΗΛΕΔΊΆΣΚΕΨΗ   
                               
Με σημαντικά θέματα με εισηγήσεις 
της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν 
είχαν συζητηθεί σε συνεδριάσεις που 
αναβλήθηκαν

Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που 
αφορά στη διανομή αγαθών 
(τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης όπως εί-
δη καθαρισμού και προσω-
πικού υγιεινής) το οποίο 
υλοποιείται στο Δήμο Ορε-
στιάδας και στο Δήμο Δι-
δυμοτείχου από το 2016, 
συνεχίζεται και για τo έτος 
2022   κατόπιν έγκρισης  
σχετικού  προϋπολογισμού 
υπερδέσμευσης 

 Πέραν της διανομής 
αγαθών (τροφίμων, ειδών 
καθαριότητας και προσωπι-
κής υγιεινής ) το πρόγραμ-
μα παρέχει τη δυνατότητα 
στους ωφελούμενους να 
λάβουν περαιτέρω στήρι-
ξη, μέσω της υλοποίησης 
Συνοδευτικών Υποστηρικτι-
κών Μέτρων, με σκοπό:

-την πρόληψη της περι-
θωριοποίησης 

-την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού

-τη διευκόλυνσή τους 

για εργασιακή και κοινωνι-
κή ένταξη.

Ποιοι είναι οι ωφελού-
μενοι :

Όλοι οι δικαιούχοι του 
κοινωνικού εισοδήματος 
αλληλεγγύης που έχουν 
δηλώσει ένταξη στο πρό-
γραμμα ΤΕΒΑ 

Σε ποια  προγράμματα 
υποστήριξης μπορούν να 
ενταχθούν οι ωφελούμενοι:

•  Συμβουλευτικής, ατο-
μικής και ομαδικής, σε θέ-
ματα υγιεινής διατροφής, 
διαχείρισης- αντιμετώπισης 
παχυσαρκίας.

•  Συμβουλευτικής, ατομι-
κής και ομαδικής, σε θέματα 
διαχείρισης οικογενειακού 
προϋπολογισμού.

•  Συμβουλευτικής, ατο-
μικής και ομαδικής, σε θέ-
ματα ανάπτυξης και βελτίω-
σης εργασιακών δεξιοτήτων 
, επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, ένταξης στην 
αγορά εργασίας, 

•  Συμβουλευτικής, ατομι-
κής και ομαδικής, για θέμα-
τα κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης (προγράμμα-
τα Πρόνοιας, εθελοντισμού 
, αξιοποίησης συστημάτων  
ευρύτερης στήριξης και δι-
κτύωσης ).

•  Ψυχολογικής υποστή-
ριξης για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της οικονο-
μικής κρίσης και της πανδη-
μίας του κορωνοϊού 

•  Δωρεάν κοινωνικού 

φροντιστηρίου  για  μαθη-
τές, μέλη των ωφελούμε-
νων οικογενειών 

•  Δωρεάν συμμετοχής 
σε προγράμματα ανάπτυ-
ξης αθλητικών δεξιοτήτων .

•  Δωρεάν συμμετοχής 
σε πολιτιστικές δραστηριό-
τητες και προγράμματα επι-
μορφωτικής και  δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών, 
γυναικών, ΑΜΕΑ κ.λπ.

•  Άλλη δράση που μπο-
ρεί να προταθεί από ωφε-

λούμενους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i.  Ποιοι δικαιούνται Συ-
νοδευτικές Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες;

Όλοι οι ενεργοί δικαιού-
χοι του ΤΕΒΑ.

ii.  Για πόσο χρονικό δι-
άστημα;

Για όσο χρειαστεί να 
ολοκληρώσουν την ενέρ-
γεια Σ.Υ.Υ. που έχουν επι-

λέξει, ακόμα κι αν έχουν 
πάψει να είναι δικαιούχοι 
του ΤΕΒΑ και συνολικά έως 
τη λήξη του προγράμματος 
31/12/2022.

iii.  Πως μπορεί κάποιος 
να δηλώσει το ενδιαφέρον 
του για τις Σ.Υ.Υ.

Α) Όταν θα υποβάλει αί-
τηση για ένταξη στο ΤΕΒΑ 

Β) Σε περίπτωση που εί-
ναι δικαιούχος,  απευθυ-
νόμενος στα Κέντρα Κοι-
νότητας ή στο Κέντρο 
Κοινότητας -Παράρτημα 
Ρομά του Δήμου Ορεστιά-
δας όπου  θα του ζητηθεί 
να  συμπληρώσει ένα ερω-
τηματολόγιο αναγκών  τις  
οποίες άμεσα θα   συζητήσει 
διεξοδικότερα, με εξειδικευ-
μένο στέλεχος των παραπά-
νω υπηρεσιών. 

Τηλέφωνα για ραντεβού:
 Κέντρο Κοινότητας Δή-

μου Ορεστιάδας 2552-
303043, 2552-303005

 Κέντρο Κοινότητας – Πα-
ράρτημα Ρομά Δήμου Ορε-
στιάδας, 2552-081375

 Κέντρο Κοινότητας Δή-
μου Διδυμοτείχου, 2553-
023480

Παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
Πρόσθετες υπηρεσίες στους 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των δήμων 
Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου
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Έντονη δυσαρέσκεια εκφρά-
ζεται από τα μέλη του δημοτι-
κού συμβουλίου Ορεστιάδας για 
την απόλυτη αγνόηση της πρό-
σκλησης που απεστάλη την προ-
ηγούμενη Παρασκευή (28/01) 
προς τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, να συμμετάσχει σε 
συνεδρίαση του συμβουλίου και 
να ενημερώσει για τα έργα που 
είναι ήδη σε εξέλιξη στο Φυλά-
κιο, και έχουν προκαλέσει με-
γάλες αντιδράσεις της τοπικής 

κοινωνίας και των φορέων της.
Όπως αναφέρει το ρεπορ-

τάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας και 
της Χρυσούλας Σαμουρίδου, η 
προθεσμία αναμονής απάντη-
σης του κ. Θεοδωρικάκου στην 
πρόσκληση, παρήλθε εχθές, ενώ 
η εκτίμηση που υπάρχει είναι 
πως «η παντελής αδιαφορία 
του, ακόμα και να επικοινω-
νήσει με τον δήμο για να απα-
ντήσει και να εξεταστεί κάποια 
εναλλακτική πρόταση από μέ-

ρους του σε ό,τι αφορά το αίτη-
μα ενημέρωσης του δημοτικού 
συμβουλίου», ακυρώνει και την 

πρόθεση που είχε διατυπωθεί 
στην ειδική συνεδρίαση για τις 
δομές του Φυλακίου, στις 25 Ια-

νουαρίου, να μεταβεί στην Αθή-
να επιτροπή που είχε ορίσει το 
δημοτικό συμβούλιο, με τη συμ-

μετοχή και των βουλευτών του 
νομού, σε περίπτωση που ο κ. 
Θεοδωρικάκος δήλωνε αδυνα-
μία συμμετοχής σε συνεδρίαση. 

Πλέον, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο επρόκειτο να συ-
ναντηθούν οι επικεφαλής των 
παρατάξεων του δημοτικού 
συμβουλίου, μετά από πρόσκλη-
ση του προέδρου του, Χρήστου 
Ορμανλίδη, με σκοπό να οριστι-
κοποιηθεί η μορφή, ο χρόνος 
και ο χώρος που θα γίνουν οι 
συμφωνημένες από το δημοτι-
κό συμβούλιο, κινητοποιήσεις 
διαμαρτυρίας. Οι προτάσεις στις 
οποίες θα καταλήξουν οι επικε-
φαλής θα κοινοποιηθούν άμεσα 
στους προέδρους των κοινο-
τήτων των δήμων Ορεστιάδας 
και Διδυμοτείχου, που θα έχουν 
ενεργή οργανωτική συμμετοχή 
στις κινητοποιήσεις. 

Στην επόμενη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, την 
ερχόμενη Τρίτη (08/02), θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα 
γίνουν οι επίσημες ανακοινώ-
σεις των αποφάσεων που θα 
ληφθούν.

∆υσαρέσκεια των μελών του 
∆ήμου Ορεστιάδας για τη στάση 
του κου Θεοδωρικάκου

Ό ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΠΡΌΣΤΆΣΊΆΣ ΤΌΥ 
ΠΌΛΊΤΗ ΔΕΝ ΆΠΆΝΤΗΣΕ ΚΆΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΠΌΥ ΆΠΕΣΤΆΛΗ ΜΊΆ 
ΕΒΔΌΜΆΔΆ ΝΩΡΊΤΕΡΆ ΓΊΆ ΝΆ 
ΣΥΜΜΕΤΆΣΧΕΊ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΊΆΣΗ ΤΌΥ 
ΣΥΜΒΌΥΛΊΌΥ ΓΊΆ ΤΌ ΦΥΛΆΚΊΌ  
    
Την ερχόμενη Τρίτη (08/02), 
θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα 
γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις των 
αποφάσεων που θα ληφθούν

Την ικανοποίησή της εκ-
φράζει με ανακοίνωσή της η 
Διοικούσα Επιτροπή Εβρου 
της Νέα Δημοκρατίας για τις 
προβλέψεις του νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου σε ότι αφορά 
το νομό μας και τη Θράκη. 

Η ανακοίνωση 
Η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης δείχνουν για ακόμη μία 
φορά το έμπρακτο ενδιαφέ-
ρον τους για τον Έβρο και 
τη Θράκη.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νό-
μος, που ψηφίσθηκε χθες στη 
Βουλή και σε συνέργεια με τα 
όσα προβλέπονται στο πόρι-
σμα της Διακομματικής Επι-
τροπής για τη Θράκη, εμπε-
ριέχει εξαιρετικές πρόνοιες 
που ευνοούν την ανάπτυξη 
της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα:
- Τα επενδυτικά σχέδια 

που κατατίθενται από με-
σαίες επιχειρήσεις στην Π.Ε. 
Έβρου, θα επιδοτούνται σε 
ύψος 60% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυ-
σης, ενώ σε ποσοστό 30% 
θα επιδοτούνται οι επενδύ-
σεις σε Π.Ε. Ροδόπης και Π.Ε. 
Ξάνθης. Είναι η πρώτη φορά 
που θα δίνεται επιδότηση μέ-
σω χρηματοδότησης, κάτι που 
δεν ισχύει για τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας μας.

- Προβλέπεται επιπλέ-
ον μοριοδότηση 10% για τα 
επενδυτικά σχέδια στην Π.Ε. 
Έβρου και 5% για τα επενδυ-
τικά σχέδια σε Π.Ε. Ροδόπης 

και Π.Ε. Ξάνθης, στο στάδιο 
της αξιολόγησης.

- Διευρύνεται η έννοια της 
παραμεθόριας ζώνης από 15 
σε 30 χιλιόμετρα, εντός της 
οποίας τα επενδυτικά σχέδια 
θα λαμβάνουν το μέγιστο πο-
σοστό του χάρτη περιφερεια-
κών ενισχύσεων .

Η κυβέρνηση σταθερά και 
μεθοδικά υλοποιεί την διακη-
ρυγμένη θέση της για ενίσχυ-
ση του Έβρου, τόσο ως προ-
μαχώνα της χώρας, όσο και 
ως μια περιοχή με εξαιρετικά 
σημαντική γεωστρατηγική και 
γεωπολιτική αξία!  

O Πρόεδρος της Δ.Ε. Έβρου 
της Νέας Δημοκρατίας
Άκης Παρασκευόπουλος

«Ο νέος Αναπτυξιακός που ψηφίσθηκε 
στη Βουλή είναι σε συνέργεια με τα 
όσα προβλέπονται στο πόρισμα της 
Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη»

Σε ανακοίνωσή της μετά 
την ερώτηση που κατέθεσε 
για τα εκατοντάδες κενά στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα του 
Έβρου, η βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά δήλωσε 
τα εξής:  

Συνεχίζει να προκαλεί την 
τοπική κοινωνία του Έβρου η 
Υπουργός Παιδείας.

Αφού χρειάστηκαν…5 ολό-
κληροι μήνες για να απαντή-
σει στην Ερώτηση που κατέ-
θεσα στη Βουλή για τις πάνω 
από 650 θέσεις νεοεισακτέων 
που έμειναν κενές, πρώτη φο-
ρά φέτος, στα Πανεπιστημια-
κά Τμήματα στον Έβρο, λόγω 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής (ΕΒΕ), προκλητικά επιλέγει 
να μετακυλήσει τις δικές της 
εγκληματικές ευθύνες στα ίδια 
τα Πανεπιστήμια.

Η Υπουργός ισχυρίζεται 
πως για το πρωτοφανές φε-
τινό έγκλημα, με τους χιλιά-
δες μαθητές που κόπηκαν, με-
ταξύ αυτών και πολλοί που 
«αρίστευσαν» με πολύ υψη-
λές βαθμολογίες, και τις χι-

λιάδες θέσεις νεοεισακτέων 
που έμειναν κενές, ιδίως στα 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 
Περιφέρειας (στον Έβρο, στη 
Θράκη κλπ) δεν ευθύνεται η 
ΕΒΕ, αλλά οι...συντελεστές για 
την εφαρμογή της ΕΒΕ που 
κλήθηκαν αναγκαστικά να 
εφαρμόσουν τα Πανεπιστήμια.

Όλα αυτά θα ήταν αστεία 
αν δεν ήταν τραγικά. Η κυβέρ-
νηση έχει εγκαταλείψει τα ΑΕΙ 
όλης της χώρας, με ελάχιστη 

χρηματοδότηση, χωρίς ακα-
δημαϊκούς δασκάλους, χωρίς 
προσωπικό, χωρίς μέλη ΔΕΠ, 
χωρίς μέλλον και προοπτική. 
Καταστρέφουν το μέλλον των 
νέων ανθρώπων. Ο Έβρος με-
τράει τις  πληγές του, λόγω 
της καταστροφικής πολιτικής 
που ασκεί η Κυβέρνηση.

Όσο για την απάντηση της 
Υπουργού στο ερώτημά μου 
για το «συνολικό σχέδιο της 
κυβέρνησης για την αναβάθ-
μιση και την ανάπτυξη των Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων στον 
Έβρο και τη Θράκη»; Ανύπαρ-
κτη. Όπως ακριβώς και το έρ-
γο της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη συνολικά στην Εκπαίδευση, 
ειδικά στη Θράκη. 

Γκαρά για Κεραμέως: Για τις 
εκατοντάδες κενές θέσεις στον 
Έβρο, φταίνε…τα Πανεπιστήμια!
Δήλωση της Βουλευτή Έβρου σχετικά 
με την απάντηση Κεραμέως σε ερώτηση 
για την ΕΒΕ και τις κενές θέσεις στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα στο νομό

Ικανοποίηση στη Ν.∆. 
Εβρου για τις αλλαγές στον 
αναπτυξιακό νόμο  

Έντονη δυσαρέσκεια 
εκφράζεται από τα μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου 
Ορεστιάδας προς το 
πρόσωπο του υπουργού 
κου Θεοδωρικάκου
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Για την πορεία της καταβο-
λής ενισχύσεων επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από την παν-
δημία ενημερώνει ο Ενδιάμε-
σος Φορέας Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ανταγωνιστι-
κότητας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΦΕΠΑΕ) Αν. Μακεδονίας 
– Θράκης.

Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από 1 
Ιανουαρίου 2022, έχουν πλη-
ρωθεί 2.295 αιτήματα με κα-
ταβληθείσα Δημόσια Δαπάνη 
5.765.350 ευρώ που αφορού-
σαν ολοκληρωμένους ελέγ-
χους έως 31/12/21.

Επίσης, έχει διευθετηθεί το 
σύνολο ολοκληρωμένων ελέγ-
χων έως 31/1/2022 και αφο-
ρά 13.373 δικαιούχους ενώ η 
πιστοποιημένη Δημόσια Δαπά-
νη είναι 34.142.022,73 ευρώ, 
νούμερα που ανά βδομάδα με-
ταβάλλονται αυξητικά.

Ολοκληρώνονται διαρκώς 
έλεγχοι αιτημάτων και εκτε-

λούνται πληρωμές κάθε εβδο-
μάδα, τάξης μεγέθους περί των 
2,2 εκατομμυρίων ευρώ για 
850-900 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι στη δρά-
ση έως σήμερα έχουν εντα-
χθεί συνολικά 23.700 δικαι-
ούχοι με δημόσια δαπάνη 62 
εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΠΑΕ, 
εντός Φεβρουαρίου θα δημο-
σιευθεί η απόφαση για 350 εν-
στάσεις περί ένταξη ή μη στη 
δράση.

Κατανομή ολοκλήρωσης 
έως 23/1/2022: 

•  ΠΕ Έβρου – 4.150 αιτήμα-
τα – πιστοποιήθηκαν τα 2.962 
– δημόσια δαπάνη 7.320.500 
ευρώ (71,37%).

•  ΠΕ Καβάλας – 4.678 
αιτήματα – πιστοποιήθηκαν 
τα 3.449 – δημόσια δαπάνη 
8.477.950 ευρώ (73,73%).

•  ΠΕ Θάσου – 1.253 αιτή-
ματα – πιστοποιήθηκαν τα 564 

– δημόσια δαπάνη 1.194.900 
ευρώ (45.01%).

•  ΠΕ Δράμας – 2.786 αι-
τήματα – πιστοποιήθηκαν 
τα 1.946 – δημόσια δαπάνη 
4.915.200 ευρώ (69,85%).

•  ΠΕ Ξάνθης – 3.130 αι-
τήματα – πιστοποιήθηκαν 
τα 2.200 – δημόσια δαπάνη 
6.525.872,73 ευρώ (70,29%).

•  ΠΕ Ροδόπης – 3.125 
αιτήματα – πιστοποιήθηκαν 
τα 2.252 – δημόσια δαπάνη 
5.707.600  ευρώ (72,06%).

ΣΥΝΟΛΑ – 19.122 αι-
τήματα – πιστοποιήθηκαν 
τα 13.373 – δημόσια δα-
πάνη 34.142.022,73 ευρώ 
(69,94%).

Νέα αιτήματα έως 1 Μαΐου
Υπενθυμίζεται ότι οι ενταγ-

μένες επιχειρήσεις θα πρέπει 
να υποβάλλουν αίτημα κατα-
βολής έως την 01/05/2022 
(ΚΕΦ. 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) προκειμένου να 
εκκινήσει ο έλεγχος και να 
προχωρήσει η πληρωμή τους. 
Οι έλεγχοι και ακολούθως οι 
πληρωμές διενεργούνται με 
σειρά προτεραιότητας, βάσει 
ημερομηνίας υποβολής αιτή-
ματος καταβολής από πλευράς 
δικαιούχων.

Σε δηλώσεις του ο πρόε-
δρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ κ. 
Πλάτων Μαρλαφέκας σημει-
ώνει «Όπως γίνεται αντιληπτό, 
το υποκατάστημα λειτουργεί 

εύρυθμα. Τόσο αυτοτελώς όσο 
και με την αρωγή του υπόλοι-
που ΕΦΕΠΑΕ, όποτε απαιτεί-
ται. Στη δράση του covid για 
την υποστήριξη των πληγέ-
ντων επιχειρήσεων, που όταν 
αναλάβαμε ουσιαστικά είχαμε 
μπροστά μας ένα τιτάνιο έρ-
γο, οι έλεγχοι και οι πληρωμές 
προχωρούν γοργά και η δρά-
ση έχει πλήρως ομαλοποιηθεί. 

Φυσικά δεν είναι εφικτό 
να επιλυθούν όλα τα θέματα 
ακαριαία ούτε να καταβληθεί 
η δημόσια χρηματοδότηση σε 
όλους τους δικαιούχους μο-
νομιάς, καθώς ακολουθείται 
η προβλεπόμενη ελεγκτική 
διαδικασία. Ζητάμε την υπο-
μονή και τη συνεργασία τους, 
από πλευράς μας επιδιώκου-
με τη διαρκή επιτάχυνση των 
ελέγχων και τη διευθέτηση 
των εκκρεμοτήτων. Αυτό που 
μπορούμε να τους διαβεβαι-
ώσουμε είναι ότι κάνουμε το 
παν για να προχωρούν οι δια-
δικασίες ελέγχου ορθά και με 
ταχύτητα.

Δράττομαι της ευκαιρίας να 
ευχηθώ το 2022 να είναι ένα 
πιο αισιόδοξο έτος, να φέρει 
υγεία και περισσότερες χαρές 
σε όλους τους συμπολίτες μας 
και να ξεπεράσουμε σταδιακά 
την οδυνηρή περιπέτεια του 
covid».

ΑΜΘ: Η πορεία ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από την πανδημία 

AΠΌ 1 ΊΆΝΌΥΆΡΊΌΥ 2022, ΕΧΌΥΝ 
ΠΛΗΡΩΘΕΊ 2.295 ΆΊΤΗΜΆΤΆ 
ΜΕ ΚΆΤΆΒΛΗΘΕΊΣΆ ΔΗΜΌΣΊΆ 
ΔΆΠΆΝΗ 5.765.350 ΕΥΡΩ     
    
Στον Έβρο, από τα 4.150 αιτήματα 
πιστοποιήθηκαν τα 2.962      

Συνελήφθησαν την 2-2-2022 το πρωί, 
σε περιοχή του Έβρου, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξαν-
δρούπολης, δύο αλλοδαποί, διότι εντο-
πίσθηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτο-

κίνητο, το οποίο όπως προέκυψε είχαν 
αφαιρέσει την 1/2-2-2022 από περιοχή 
της Αττικής. Σημειώνεται ότι ο οδηγός 
του οχήματος ο οποίος στερείται άδειας 
ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμ-
μορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνο-
μικών στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπο-
λης – Κήπων και στη συνέχεια το όχημα 
ακινητοποιήθηκε σε οικισμό του Έβρου, 
μετά από πρόσκρουση σε περίφραξη οι-
κίας. Κατασχέθηκε το αφαιρεθέν όχημα

Έκλεψαν αυτοκίνητο από την 
Αττική και συνελήφθησαν 
στον Έβρο

Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας μεταξύ της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αμερικής και του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
ανατέθηκε η συγγραφή αναλυτι-
κών προγραμμάτων σπουδών για 
τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονο-
μιάς σε ομάδα καθηγητών του 
Δ.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της Κα-
θηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου, Αντι-
πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Τα αναλυτικά προγράμματα 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φο-
ρά, παρουσία του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδο-
φόρου και του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. 
Καθηγητή Χειρουργικής Αλεξάν-
δρου Χ. Πολυχρονίδη, το Σάββατο 
29.01.2022 κατά την εκδήλωση 
για τον εορτασμό της ημέρας των 
Τριών Ιεραρχών και των Ελληνι-
κών Γραμμάτων που διοργάνωσαν 
το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής 

Παιδείας και το Γραφείο Ελληνικής 
Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, 
επίσης, ως ομιλητές ο Ομότιμος 
Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επίτιμος 
Διδάκτορας του Δ.Π.Θ Χριστόφο-
ρος Χαραλαμπάκης, ο Κοσμήτορας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-

στικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. Καθη-
γητής Εμμανουήλ Γερ. Βαρβούνης 
και ο Διευθυντής του project “Δι-
ασπορά και Γλώσσα», Καθηγητής 
Νικόλαος Αλεξίου.

Μετά το πέρας των ομιλιών δι-
εξήχθη ζωηρή συζήτηση και ετέ-
θησαν ερωτήσεις στους τέσσερις 
ομιλητές.

Στο ∆ΠΘ ανέθεσε η Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής τη συγγραφή 
προγραμμάτων σπουδών
Για τη διδασκαλία 
της ελληνικής 
γλώσσας  

Εβρος: Η καταδίωξη 
σταμάτησε μέσα σε οικισμό
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Αυξάνονται οι εισαγωγές 
στο νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, νοσηλεύονταν 6 
ασθενείς στη ΜΕΘ και άλλοι 52 
στις απλές κλίνες covid. Το προ-
ηγούμενο 24ωρο έφυγε από τη 
ζωή, από επιπλοκές του κορω-
νοϊού, ένας ακόμα νοσηλευόμε-
νος, ενώ έγιναν 10 νέες εισα-
γωγές περιστατικών covid και 
δόθηκαν 9 εξιτήρια.

Θετικότητα 40% και 
32% σε δύο περιοχές 
του νομού στα τεστ της 
Πέμπτης

889 τεστ πραγματοποιήθη-
καν χθες από τον ΕΟΔΥ στον 
Έβρο. Στο Διδυμότειχο, από τα 
20 τεστ που έγιναν, τα 8 βρέ-
θηκαν θετικά στον κορωνοϊό 
(θετικότητα 40%)

Αναλυτικά:
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ

20 rapid test με 8 θετικά 
(40%) αφορούν σε 3 άνδρες 
και 5 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 28 έτη
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

146 rapid test με 28 θετικά 
(19.18%) αφορούν σε 15 άν-
δρες και 13 γυναίκες με διάμε-
ση ηλικία τα 16 έτη
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

93 rapid test με 11 θετικά 
(11.83%) αφορούν σε 5 άνδρες 
και 6 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 63 έτη
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 
– ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

22 rapid test με 7 θετικά 
(31.82%) αφορούν σε 3 άνδρες 
και 4 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 43 έτη
ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

216 rapid test με 17 θετικά 
(7.87%) αφορούν σε 7 άνδρες 
και 10 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 41 έτη
ΦΟΥΑΓΙΕ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

392 rapid test με 36 θετικά 
(9.18%) αφορούν σε 14 άνδρες 
και 22 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 21 έτη

Νέα μέτρα
Κατά τη διάρκεια της ενημέ-

ρωσης για την πορεία της παν-
δημίας, ο Επίκουρος Καθηγητής 
Επιδημιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι “στις προτε-
ραιότητες είναι τα μέτρα να χα-
λαρώσουν στους εμβολιασμέ-
νους. Να το έχουμε αυτό υπόψη 
μας. Και πολύ συζήτηση γίνεται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη 
στιγμή να μην χρειάζεται τεστ 

για τη μετακίνηση των εμβολια-
σμένων. Οπουδήποτε, να πάνε, 
να γυρνάνε… Οπότε, αυτό είναι 
κάτι το οποίο νομίζω ότι θα έρ-
θει σχετικά σύντομα γιατί κινεί-
ται όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγ-
μή προς αυτή την κατεύθυνση. 
Και επαναλαμβάνω, μόνο για 
τους εμβολιασμένους”.

Απαντώντας σε ερώτηση του 
news247.gr ο κ. Μαγιορκίνης 
ανέφερε ότι “αυτή τη στιγμή η 
πανδημία έχει περάσει από το 
να κοιτάμε τόσο πολύ τη δια-
σπορά στο να κοιτάμε περισσό-
τερο τους θανάτους. Αυτό είναι 
που κοιτάμε. Αυτή τη στιγμή με-
τακινούμαστε σε αυτούς τους 
σκληρούς δείκτες και βλέπου-
με ότι, όπως έχουμε επαναλά-
βει, πάνω από το 70% των θα-
νάτων αφορά άτομα που είναι 
υπερήλικες. Και αυτό δεν αντι-
μετωπίζεται με το να κάνουμε 
focus αυτή τη στιγμή στα σχο-
λεία, όπου τα παιδιά πρέπει να 
πάνε και να στρεσάρουμε και 
τους γονείς και τα παιδιά. Πρέ-
πει αυτοί οι άνθρωποι να εμ-
βολιαστούν. Δεν υπάρχει άλλη 
λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρ-
χει μαγικό κουμπί που θα κόψει 
αυτούς τους σκληρούς δείκτες, 
άλλο από τον εμβολιασμό αυ-
τών των ατόμων”.

Από την πλευρά της η Κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμω-
ξιολογίας και μέλος της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων Βάνα 
Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι 
οι σκληροί δείκτες και η πίεση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αρ-
γεί να υφεθεί. Και αυτό γιατί οι 
εισαγωγές μέχρι πριν από δύο 
βδομάδες αφορούσαν κυρίως 
«Δέλτα», που ξέρουμε ότι έχουν 
ένα μακρύ χρόνο νοσηλείας.

ΠΓΝΑ: Αύξηση εισαγωγών 
ασθενών με κορωνοϊό

ΘΕΤΊΚΌΤΗΤΆ 40% ΚΆΊ 32% ΣΕ ΔΥΌ 
ΠΕΡΊΌΧΕΣ ΤΌΥ ΝΌΜΌΥ ΣΤΆ ΤΕΣΤ 
ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
                               
Νέα μέτρα: Στο στόχαστρο 
οι ανεμβολίαστοι

Η εκτόξευση της διασποράς στην 
κοινότητα που επέφερε η υπερ-μετα-
δοτική παραλλαγή Όμικρον προκαλεί 
ίλιγγο. Πάνω από 1 εκατομμύριο Έλλη-
νες μολύνθηκαν με τον κορωνοϊό μέσα 
στους τελευταίους δύο μήνες, περισσό-
τεροι από όσους είχαν βρεθεί θετικοί 
στον ιό στους 21 μήνες που προηγή-
θηκαν, από την έναρξη της πανδημίας 
μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021.

Συγκεκριμένα, από τις 2 Δεκεμ-
βρίου 2021, όταν ανακοινώθηκε  το 
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της 
Όμικρον στην Ελλάδα, μέχρι χθες, 2 
Φεβρουαρίου 2022, καταγράφηκαν 
1.037.205 κρούσματα στη χώρα. Ο 
αριθμός αντιστοιχεί στο 52,2% των 
1.984.544 κρουσμάτων που έχουν επι-
βεβαιωθεί συνολικά, από την έναρξη 

της πανδημίας. Δηλαδή, σε 62 μέρες 
μολύνθηκαν περισσότεροι άνθρωποι 
από όσους είχαν μολυνθεί συνολικά 
στις 642 μέρες που είχαν προηγηθεί, 
με έναρξη την 26η Φεβρουαρίου του 
2020, όταν καταγράφηκε στη Θεσσα-
λονίκη το “κρούσμα μηδέν” του κορω-
νοϊού στην Ελλάδα.

Ο Ιανουάριος του 2022 αναδεικνύε-
ται στον χειρότερο μήνα της πανδημίας. 
Εκτός από το «μαύρο ρεκόρ» θανάτων 
με 2.710 απώλειες, είναι και ο μήνας με 
τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού. 
Οι 728.844 μολύνσεις μόνο του συγκε-
κριμένου μήνα αντιστοιχούν στο 36,7% 
του συνόλου της πανδημίας και είναι 
σχεδόν τριπλάσιες από τον επόμενο στη 
λίστα με τα περισσότερα κρούσματα, 
τον Δεκέμβριο του 2021, με 271.424.

Στον παρακάτω πίνακα, που επε-
ξεργάστηκε το iatronet.gr, με βάση τα 
επιδημιολογικά στοιχεία που ανακοι-
νώνει ο ΕΟΔΥ, αποτυπώνεται η εξέλι-
ξη του αριθμού των κρουσμάτων στη 
χώρα τους τελευταίους πέντε μήνες. Η 
εκτίναξη των κρουσμάτων τον Δεκέμ-

βριο και ιδιαίτερα τον Ιανουάριο είναι 
παραπάνω από εντυπωσιακή.

Όπως προκύπτει από τα καθημερι-
νά επιδημιολογικά δελτία του ΕΟΔΥ, 
η “έκρηξη” της διασποράς ξεκινά ου-
σιαστικά τις ημέρες που μεσολαβούν 
μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρο-

νιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ από 
τις αρχές του Δεκεμβρίου μέχρι και τη 
δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων κα-
ταγραφόταν ένας μέσος όρος κρουσμά-
των 5.000 – 6.000 καθημερινά, στις 28 
Δεκεμβρίου εκτοξεύτηκαν σε 21.657, 
για να φτάσουν τα 40.560 την τελευ-
ταία μέρα του χρόνου. Η περίοδος αυ-
τή συμπίπτει με την σχεδόν καθολική 
επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον 
στην κοινότητα και συνδέεται μεταξύ 
άλλων με τις συναθροίσεις των εορτών.

Η αυξητική πορεία συνεχίστηκε το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, στο 
οποίο καταγράφηκε και το ιστορικό 
ρεκόρ των 50.126 κρουσμάτων στις 
4/1. Ακολούθησε μια φάση επιβρά-
δυνσης και σταθεροποίησης, η οποία 
ανακόπηκε προς το τέλος του μήνα. Ο 
Ιανουάριος έκλεισε με έναν μέσο όρο 
23.511 κρουσμάτων και με μια αυξη-
τική τάση στις τελευταίες μέρες του, 
η οποία συνεχίζεται τον Φεβρουάριο.
iatronet.gr

‘Ιλιγγος από τα ρεκόρ της Όμικρον: 
1 εκατομμύριο μολύνσεις σε δύο μήνες 
Πάνω από το 50% των συνολικών κρουσμάτων 
από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, έχει 
καταγραφεί μετά τις 2 Δεκεμβρίου

Το τριπλάσιο ποσοστό θανάτων από τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 
54%, κατέχει η χώρα μας με 136.05 νεκρούς 
μάλιστα ανά 1 εκατ. πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (ECDC), η Ελλάδα, μαζί με 
την Κροατία και τη Βουλγαρία βρίσκονται 
στις τρεις πρώτες θέσεις της ΕΕ.

Συγκεκριμένα πρώτη θέση βρίσκεται σή-
μερα η Κροατία με 166.84 θανάτους (ξεπέ-
ρασε τη μέχρι πρόσφατα πρώτη Βουλγαρία), 
στη δεύτερη θέση η Βουλγαρία με 154,72 
θανάτους και στην τρίτη, η χώρα μας με 
136,05 θανάτους ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος των 
θανατηφόρων περιστατικών από Covid-19 
ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξε-
περνά το 54%.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοι-
χεία που καλύπτουν μέχρι και τη χθεσινή μέ-
ρα, η Ιταλία βρίσκεται χαμηλότερα από την 
Ελλάδα στον ίδιο κατάλογο, με 84,48 θανά-
τους, και στη συνέχεια η Ουγγαρία (90,30), 
η Μάλτα (81.38) και η Πολωνία (72.70). 
Σύμφωνα με το OurWorldInData.org κάτω 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με χαμηλότερα 
ποσοστά θανάτων βρίσκονται ενδεικτικά: η 
Γαλλία (54,02), η Ισπανία (50,40), η Κύπρος 
(50,22), το Βέλγιο (33,35), η Τσεχία (31.05) 
και η Γερμανία (24,91).

H θνησιμότητα στην Ελλάδα έχει αυξη-
θεί σημαντικά μετά τις 23 Ιανουαρίου, που 
είναι και η τελευταία ημερομηνία για την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το 
Ευρωπαϊκό (CDC), σύμφωνα με το Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης.

Τρίτη σε θανάτους στην ΕΕ η Ελλάδα, ποιες είναι οι 
χώρες με τους περισσότερους νεκρούς

Μήνας Συνολικά κρούσματα Ημερήσιος μέσος όρος

Ιανουάριος 2022 728.844 23.511

Δεκέμβριος 2021 271.424 8.755

Νοέμβριος 2021 196.733 6.557

Οκτώβριος 2021 86.403 2.787

Σεπτέμβριος 2021 67.803 2.260



Η ΓΝΩΜΗ
7  ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Με τρία σχήματα προχω-
ρούν οι διαγωνισμοί για τις 
σιδηροδρομικές γραμμές 
Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξό-
τες Ξάνθης και Αλεξανδρού-
πολη-Ορμένιο, δηλαδή της 
Ανατολικής Σιδηροδρομικής 
Εγνατίας. Η ΕΡΓΟΣΕ προχώ-
ρησε στο άνοιγμα των φακέ-
λων των τριών συμμετεχό-
ντων προκειμένου να ελέγξει 
την επάρκειά τους.

Όπως αναφέρει η imerisia.
gr, τα σχήματα που εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον είναι: ΑΚΤΩΡ-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-
ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΒΑΞ-ALSTOM. 
Μετά την ολοκλήρωση 
εξέτασης των φακέλων 
η ΕΡΓΟΣΕ θα κάνει γνω-
στό ποιοι θα περάσουν 
στη Β' φάση του διαγω-
νισμού που αφορά το δι-
άλογο όπου θα καθορι-
στεί το ακριβές τεχνικό 
αντικείμενο.

Αλεξανδρούπολη - 
Ορμένιο

Η ΕΡΓΟΣΕ προωθεί  σιδη-
ροδρομικά έργα στρατηγικής 
σημασίας για την χώρα, που 
επιτρέπουν τη σύνδεση κύριων 
λιμένων με τον βασικό σιδη-
ροδρομικό άξονα και ενισχύ-
ουν την διασυνοριακή σιδη-
ροδρομική σύνδεση με την 
υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Στα εν λόγω έργα περι-
λαμβάνεται και η αναβάθμιση 
της υφιστάμενης σιδηροδρο-
μικής γραμμής Αλεξανδρού-
πολης – Ορμένιο – Ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα.

Ο προϋπολογισμός δημο-

πράτησης του Έργου, ανέρχε-
ται σε 1,08 δις € (χωρίς ΦΠΑ) 
και ο Ανάδοχος που θα επιλε-
γεί θα αναλάβει την μελέτη και 
κατασκευή της αναβάθμισης 
της υφιστάμενης μονής σιδη-
ροδρομικής γραμμής Αλεξαν-
δρούπολης - Ορμένιου - Ελλη-
νοβουλγαρικά Σύνορα  μήκους 
176 χιλιομέτρων σε διπλή, με 
εγκατάσταση συστημάτων ση-
ματοδότησης και ETCS Level1 
και ηλεκτροκίνησης καθώς και 
η αναβάθμιση/ανακαίνιση των 
υφιστάμενων σιδηροδρομικών 
σταθμών/στάσεων.

Περαιτέρω θα κατασκευ-

αστούν έργα αντιμετώπισης 
των πλημμυρών λόγω υπερ-
χείλισης του ποταμού Έβρου 
(όπου συμβαίνει), τεχνικά διευ-
θέτησης ρεμάτων, έργων απο-
χέτευσης - αποστράγγισης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας 
της σιδηροδρομικής γραμμής, 
οδών κτλ.

Το έργο δημοπρατείται  με 
τη διαδικασία του Ανταγωνι-
στικού διαλόγου, όπου μέσα 
από τον διάλογο με τους υπο-
ψηφίους, θα προκύψει και η 
τελική επιλεγείσα λύση, λαμ-
βάνοντας υπόψη των υφιστά-
μενων μελετών.

Μια γραμμή με μεγάλο 
εμπορικό ενδιαφέρον

Η σιδηροδρομική γραμμή 
από Αλεξανδρούπολη έως 
Ορμένιο αποτελεί τμήμα του 
σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού διαδρόμου 
που συνδέει τα λιμάνια Θεσ-

σαλονίκης- Καβάλας- Αλε-
ξανδρούπολης με τα λιμάνια  
Μπουργκάς- Βάρνα – Ρούσ-
σε σε Μαύρη Θάλασσα και 
Δούναβη, (έργο TKABVR, ή  
έργο Sea2Sea).Το συνολικό 
σχεδιαζόμενο έργο στοχεύ-
ει στην αύξηση ικανότητας 
σιδηροδρομικής μεταφοράς 
εμπορευματικών φορτίων 
στην Ανατολική Ευρώπη μέ-
σω εναλλακτικής διαδρομής, η 
οποία αποφεύγει τη συμφόρη-
ση στα στενά του Βοσπόρου.

Σκοπός του έργου είναι 
αναβάθμιση της σιδηροδρο-
μικής γραμμής στο ελληνικό 

τμήμα από Αλεξανδρούπολη 
έως Ορμένιο, μήκους 176 χι-
λιόμετρα, ώστε να επιτευχθεί:

- Βελτίωση διασυνοριακών 
συνδέσεων με το Βουλγαρία  
στο Ορμένιο και την Τουρκία 
στο Πύθιο, η οποία σε συνδυ-
ασμό με έργα που έχουν δρο-
μολογηθεί ή και ολοκληρωθεί 

σε γειτονικές χώρες, θα 
βοηθήσει στην ενίσχυση 
τόσο της εμπορευματι-
κής όσο και της επιβατι-
κής κίνησης με την εξα-
σφάλιση δυνατότητας 
μεταφοράς εμπορευμά-
των προς την Ανατολι-
κή Ευρώπη και σύνδεση 
με το Λιμάνι του Μπουρ-
γκάς στη Μαύρη Θάλασ-

σα και τα λιμάνια στο Δού-
ναβη

- Αναβάθμιση της λειτουρ-
γίας της υφιστάμενης σιδη-
ροδρομικής γραμμής και της 
δυνατότητας λειτουργίας ως 
γραμμής προαστιακής εξυπη-
ρέτησης των περιοχών κατά 
μήκος του Έβρου ποταμού, 
με κύρια χαρακτηριστικά την 
βελτίωση της ασφάλειας, την 
αύξηση αξιοπιστίας του σιδη-
ροδρόμου και κατά συνέπεια 
την προσέλκυση μεγαλύτερου 
μεταφορικού έργου, σε σχέση 
με τα οδικά μέσα.

Θεσσαλονίκη - Ξάνθη
Πρόκειται για το μεγαλύ-

τερο δημόσιο έργο όλων των 
εποχών της χώρας μας και ο 
προϋπολογισμός δημοπράτη-
σής του ανέρχεται σε 1,68 δις 
€ (χωρίς ΦΠΑ), ξεπερνώντας 
σε κόστος ακόμα και τη γραμ-
μή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο Ανάδοχος που θα επιλε-
γεί θα αναλάβει την μελέτη 
και κατασκευή σιδηροδρομι-
κής γραμμής στο τμήμα Θεσ-
σαλονίκη – Τοξότες, συνολι-
κού μήκους 206χλμ., σε νέα 
χάραξη (νότια χάραξη) μέσω 
Αμφιπόλης και Ν. Καρβάλης, 
με σηματοδότηση, ETCS και 
ηλεκτροκίνηση.

Στο τμήμα Θεσσαλονίκη – 
Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη, μή-
κους 174χλμ, η γραμμή σχε-
διάζεται διπλή σε εντοπισμένα 
τμήματα αυτής. Περιλαμβά-
νονται δε, 8 σιδηροδρομικοί 
σταθμοί, 2 στάσεις, σιδηρο-
δρομικές γέφυρες, σήραγγες, 
ανισόπεδες διαβάσεις, τοίχοι 
αντιστήριξης, έργα αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, τεχνικά 
προστασίας αγωγών ΔΕΠΑ, 
υδραυλικά έργα, κτιριακά έρ-
γα καθώς και έργα οδοποιίας.

Στο τμήμα Νέα Καρβάλη 
– Γραβούνα – Τοξότες, μή-
κους 32χλμ περιλαμβάνονται 
4 συνδέσεις, 2 σιδηροδρομι-

κοί σταθμοί, 4 στάσεις, σιδη-
ροδρομικές γέφυρες, σήραγ-
γες, τεχνικά C&C, ανισόπεδες 
διαβάσεις, τοίχοι αντιστήριξης, 
τεχνικά προστασίας αγωγών 
ΔΕΠΑ, υδραυλικά έργα, κτι-
ριακά έργα καθώς και έργα 
οδοποιίας. Η ηλεκτροκίνηση 
του τμήματος για λόγους λει-
τουργίας της γραμμής θα κα-
λύπτει και το τμήμα Τοξότες 
– ΣΣ Ξάνθης.

Το έργο δημοπρατείται με 
τη διαδικασία του ανταγωνι-
στικού διαλόγου, όπου μέσα 
από τον διάλογο με τους υπο-
ψηφίους, θα προκύψει και η 
τελική επιλεγείσα λύση, λαμ-
βάνοντας υπόψη των υφιστά-
μενων μελετών.

Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία: 
Πώς προχωρούν οι διαγωνισμοί  

ΌΊ ΕΡΓΆΣΊΕΣ ΚΆΊ ΌΊ ΣΤΌΧΌΊ 
ΤΗΣ ΆΝΆΒΆΘΜΊΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΡΆΜΜΗΣ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗ-
ΌΡΜΕΝΊΌ         

Πρόβλεψη για έργα αντιμετώπισης των 
πλημμυρών λόγω υπερχείλισης του 
ποταμού Έβρου  

Με τρία σχήματα προχωρούν οι διαγωνισμοί 
για τις σιδηροδρομικές γραμμές 

Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξότες Ξάνθης και 
Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, δηλαδή της 
Ανατολικής Σιδηροδρομικής Εγνατίας

Το συνολικό σχεδιαζό-
μενο έργο στοχεύει στην 
αύξηση ικανότητας σιδη-
ροδρομικής μεταφοράς 
εμπορευματικών φορτί-
ων στην Ανατολική Ευ-
ρώπη μέσω εναλλακτι-
κής διαδρομής, η οποία 
αποφεύγει τη συμφόρη-
ση στα στενά του Βο-
σπόρου.

Info

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 
σε σπίτι πίσω από την εκκλησία του χωριού 
Κισσάριο Διδυμοτείχου, με αποτέλεσμα να 
καεί ολοσχερώς.

Στο σπίτι ζούσε άνδρας ηλικιωμένος, 87 

χρόνων περίπου, ο οποίος ήταν μέσα την 
ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, από άγνω-
στη μέχρι στιγμής αιτία, αλλά πρόλαβε και 
βγήκε έξω και είναι καλά στην υγεία του.

Στο συμβάν έσπευσαν αμέσως δυο οχή-
ματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Διδυμο-
τείχου και Σουφλίου με έξι άνδρες να επιχει-
ρούν. Η στέγη του σπιτιού υποχώρησε από 
την πρώτη στιγμή.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Καταστράφηκε ολοσχερώς 
από φωτιά σπίτι στο 
Κισσάριο ∆ιδυμοτείχου

Στο σπίτι ζούσε άνδρας 
87 χρόνων
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Με σπασμένα φρένα «τρέ-

χει» η τιμή της αμόλυβδης βεν-
ζίνης στην Ελλάδα, καθώς το 
ξέφρενο ράλι των τελευταίων 
ημερών συνεχίζεται με αμείω-
τη ένταση, με τους οδηγούς να 
βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι 
με ένα πρωτοφανές μπαράζ 
ανατιμήσεων. 

Σύμφωνα με το δελτίο επι-
σκόπησης τιμών καυσίμων του 
παρατηρητηρίου του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, η πανελλα-
δική μέση τιμή της αμόλυβδης 
βενζίνης έφτασε τα 1,841 ευ-
ρώ το λίτρο, σπάζοντας το 
ρεκόρ όλων των εποχών που 
κρατούσε από τον Αύγουστο 
του 2012 (1,838€/l).

Η υψηλότερη μέση τιμή στη 
χώρα καταγράφεται για ακόμα 
ημέρα στις Κυκλάδες με 2,040 
ευρώ το λίτρο και ακολουθούν 
τα Δωδεκάνησα με 1,980 ευ-
ρώ και η Ευρυτανία με 1,937 
ευρώ.   Χαμηλότερες τιμές βρί-
σκει κανείς στα αστικά κέντρα 
με την τιμή στην Αττική να δι-
αμορφώνεται στα 1,815€/l και 
στη Θεσσαλονίκη στα 1,809€/l. 

Στον Έβρο
Η κατάσταση, ειδικά στον 

Βόρειο Έβρο, είναι δραματική, 
αφού οι τιμές ξεπερνούν αρ-
κετά αυτές της Αλεξανδρού-

πολης, ενώ οι ανάγκες, κυρίως 
σε πετρέλαιο θέρμανσης είναι 
μεγαλύτερες. Μία ματιά στη 
μέση τιμή πώλησης της αμόλυ-
βδης, του πετρελαίου κίνησης 
και του πετρελαίου θέρμανσης 
όπως διαμορφώνονταν στις 
3 Φεβρουαρίου 2022 και μία 
σύγκριση, τόσο με ένα μήνα, 
όσο με ένα χρόνο πριν, είναι 
αρκετή για να αντιληφθεί κα-
νείς το μέγεθος των ιλιγγιω-
δών αυξήσεων:

3/2/2022 
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,85
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,99
Πετρέλαιο κίνησης 1,586
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,25

3/1/2022
Αμόλυβδη 95 οκτ.  1,75 
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,928
Πετρέλαιο κίνησης  1,48
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,13 

3/2/2021
 Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,48
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,69
Πετρέλαιο κίνησης 1,22
Πετρέλαιο θέρμανσης 0,88

«Οι καταναλωτές είναι 
πολύ φειδωλοί» 

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ»,  
η πρόεδρος των βενζινοπω-
λών βορείου Έβρου Βάσω Κα-

λαϊτζή, σημειώνει πως οι τι-
μές στην περιοχή είναι αρκετά 
υψηλότερες από τον μέσο πα-
νελλαδικό όρο, αλλά και από 
αυτές που ισχύουν στην Αλε-
ξανδρούπολη.  Έτσι, οι κατα-
ναλωτές είναι πολύ φειδωλοί, 
τόσο στην αγορά καυσίμων, 
όσο και στις παραγγελίες για 
πετρέλαιο θέρμανσης.

 Μάλιστα, όπως επισημαί-
νει η κα Καλαϊτζή, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι ποσότητες που 
παραγγέλνει ο κόσμος είναι τό-
σο μικρές που, σε συνδυασμό 
με την αύξηση του κόστους δι-
ανομής για τα τοπικά πρατή-
ρια, πολλές παραγγελίες είναι 
εντελώς ασύμφορες. Ακόμη, 
ως αποτέλεσμα της ξέφρενης 
ανόδου των καυσίμων, το «τε-
φτέρι», δηλαδή οι αγορές επί 
πιστώσει, είναι πολύ περισσό-
τερες από όσες είχαν καταγρα-
φεί στην αρχή της σεζόν. 

«Είναι πολύ δύσκολο για 
εμάς να μην πληρωνόμαστε 
την στιγμή της προμήθειας, δι-
ότι όταν τον Οκτώβριο αγορά-
ζαμε τα 10.000 λίτρα 9.000 

ευρώ και σήμερα  αγοράζουμε 
την ίδια ποσότητα με 12.500 
ευρώ, οπότε τα περιθώρια δι-
ευκολύνσεων είναι πάρα πο-
λύ μικρά. Βεβαίως, στις περι-
πτώσεις που γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει όντως πολύ μεγάλο 
πρόβλημα, βοηθάμε τον κόσμο 
και δίνουμε περιθώριο για εξό-
φληση στο μέλλον».

Αναφορικά με τις γνωστές 
«βόλτες» των καταναλωτών 
στις γειτονικές χώρες για προ-
μήθεια καυσίμων, η κα Καλαϊ-
τζή παρατηρεί πως μέχρι πριν 
ένα μήνα, αρκετοί συνέχιζαν 
αυτή την τακτική. Πλέον, όμως, 
το τελευταίο διάστημα, οι αυ-
ξήσεις και στη Βουλγαρία και 
την Τουρκία, καθιστούν τέ-
τοιες «συνήθειες» ως άκρως 
ασύμφορες, με αποτέλεσμα 
το «ρεύμα» αυτό να έχει ανα-
κοπεί.

Σε ιστορικό 8ετίας το 
μπρεντ

Την ίδια ώρα οι εξελίξεις 
στο διεθνές περιβάλλον δεν 
προμηνύουν αποκλιμάκωση 

των λιανικών τιμών των καυ-
σίμων.  Η κα Καλαϊτζή, παρά το 
γεγονός ότι είναι εδώ και πολ-
λά χρόνια σε αυτό τον κλάδο, 
για πρώτη φορά δεν μπορεί 
να κάνει καμία εκτίμηση για 
το μέλλον. «Μόνο να ευχόμα-
στε να μην ανέβουν κι άλλο ι 
τιμές, δεν μπορούμε να πούμε 
τίποτα άλλο».

Σύμφωνα με το imerisia.
gr, οι διεθνείς τιμές πετρελαί-
ου βρίσκονται ξανά σε τροχιά 
ανόδου, με το αργό να κατα-
γράφει αύξηση 0,52% και να 
ανέρχεται στα 91.58 δολάρια 
το βαρέλι. 

Πρόκεται για τη μεγαλύτερη 
αύξηση που έχει σημειωθεί τα 
τελευταία 8 χρόνια. Όπως ανα-
φέρει το CNBC το σκηνικό των 
ανατιμήσεων δεν πρόκειται να 
αλλάξει σύντομα, αφού η ζή-
τηση αυξάνεται αλλά η προ-
σφορά δεν ενισχύεται. 

ΠΟΠΕΚ: Επιτακτική 
ανάγκη για μείωση του 
ΕΦΚ στα καύσιμα

Η Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Πρατηριούχων Εμπόρων 
Καυσίμων, με επιστολή που 
απηύθυνε προς τον υπουργό 
Οικονομικών χαρακτηρίζει τη 
μείωση του ΕΦΚ των καυσί-
μων πιο αναγκαία από ποτέ. 

Συγκεκριμένα, η Ομοσπον-
δία αναφέρει τα δημόσια έσο-
δα από τον ΦΠΑ είναι σημα-
ντικά αυξημένα, εξαιτίας της 
εξαιρετικά υψηλής  τιμής των 
καυσίμων, με αποτέλεσμα σε 
σύγκριση με πέρυσι, η αύξη-
ση των κρατικών εσόδων να 
αγγίζει τα 10 λεπτά του ευρώ 
ανά λίτρο.

Η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει πως 
πολλοί πολίτες «χρησιμοποι-
ούν περισσότερο τα οχήματά 
τους και αποφεύγουν τον συ-
νωστισμό των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς, όχι γιατί είναι 
πλούσιοι, όπως ατυχώς ειπώ-
θηκε, αλλά διότι προσπαθούν 
να προφυλαχτούν από την 
πανδημία. Οι οδηγοί, έστω και 
με λίγα λίτρα στο ρεζερβουάρ 
τους, προσπαθούν να προστα-
τευτούν» σημειώνει.

Προσθέτει πως «το αυξη-
μένο κόστος μεταφοράς επι-
βαρύνει επιπλέον τόσο τις τι-
μές των προϊόντων, όσο και 
των υπηρεσιών, αυξάνοντας 
τον πληθωρισμό» την ώρα που 
«οι καταναλωτές που χρησιμο-
ποιούν ως αγαθό θέρμανσης 
το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι 
ιδιαιτέρως φορολογημένοι».

«Δεν θεωρούμε λογικό από 
την μία να επιδοτούμε την ηλε-
κτροκίνηση και από την άλλη 
να εξαναγκάζουμε τους κα-
ταναλωτές να χρησιμοποιούν 
τα τζάκια τους, προσθέτοντας 
μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση» υπογραμμίζει η Ομοσπον-
δία, και σημειώνει πως «για 
την αύξηση των κρατικών εσό-
δων πρέπει επιτέλους να λη-
φθούν μέτρα για τον περιορι-
σμό της παραβατικότητας, που 
θα αποφέρει μερικές εκατο-
ντάδες εκατομμύρια ευρώ στα 
ταμεία του κράτους».

Με το σταγονόμετρο βάζουν καύσιμα 
και πετρέλαιο θέρμανσης οι Εβρίτες

«ΌΛΌΕΝΆ ΚΆΊ ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΌΊ 
ΆΓΌΡΆΖΌΥΝ ΕΠΊ ΠΊΣΤΩΣΕΊ, 
ΕΝΩ ΕΧΌΥΝ ΚΆΤΆΣΤΕΊ 
ΆΣΥΜΦΌΡΕΣ ΌΊ ‘ΒΌΛΤΕΣ’ 
ΓΊΆ ΚΆΥΣΊΜΆ ΣΕ ΤΌΥΡΚΊΆ 
ΚΆΊ ΒΌΥΛΓΆΡΊΆ» ΛΕΕΊ 
Η ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΩΝ 
ΒΕΝΖΊΝΌΠΩΛΩΝ Β. ΕΒΡΌΥ        

Οι τιμές σήμερα στο νομό και η 
σύγκριση με ένα μήνα ένα χρόνο πριν 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τα 
ζευγάρια που έχουν αποκτήσει παιδί, 
θα μπορούν να του δώσουν όνομα ή 
θα μπορούν ή οι γονείς που το έχουν 
βαφτίσει, χωρίς να χρειάζεται να πη-
γαίνουν πλέον στο ληξιαρχείο. Κι αυτό 
γιατί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, θέτει πολύ σύντομα σε λειτουρ-
γία (εντός του μήνα) μια νέα υπηρεσία, 
«τελειώνοντας» έτσι τις μεγάλες ουρές 
σε δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον 
«Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής.

Με την ψηφιοποίηση της ονοματο-
δοσίας, η διαδικασία γίνεται πάρα πο-
λύ απλή και γρήγορη, καθώς το αίτημα 
για το όνομα του παιδιού μεταφέρεται 
ηλεκτρονικά στον ληξίαρχο. Αρκεί ο ένας 
από τους δύο γονείς να εισέλθει στο gov.
gr, στην κατηγορία «Οικογένεια» και να 

επιλέξει τη «Βεβαίωση Ονοματοδοσί-
ας». Στη συνέχεια, αφού ταυτοποιηθεί 
με τους κωδικούς TAXISnet και κατα-
χωρίσει το OTP που θα του αποσταλεί 
στο κινητό του τηλέφωνο, θα αναζητή-
σει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού του. Θα συμπληρώσει τα αντί-
στοιχα πεδία (έχει τη δυνατότητα να κα-
ταχωρίσει μέχρι τρία ονόματα) και θα 
υποβάλλει την αίτηση. Τέλος, θα πρέπει 
και ο έτερος γονέας να δώσει έγκριση 
(ηλεκτρονικά) για το όνομα/ονόματα 
που έχει δηλώσει ο άλλος.

Αυτόματα, η αίτηση μεταφέρεται 
στον ληξίαρχο, ο οποίος κατοχυρώνει 
τη δήλωση και ολοκληρώνεται η δια-
δικασία της ονοματοδοσίας. Ο γονέας 
που υπέβαλε τη δήλωση ενημερωθεί 
με e-mail ή SMS ότι ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς η διαδικασία.

Αντίστοιχη διαδικασία και στη 
δήλωση βάπτισης

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολου-
θείται και για τη δήλωση βάπτισης. Με 
τη νέα υπηρεσία, που θα είναι σύντομα 
διαθέσιμη στο gov.gr, είτε ένας από τους 
γονείς είτε ο νονός του παιδιού θα συν-
δέεται μέσω TAXISnet και θα επιλέγει 
από την κατηγορία «Οικογένεια» τη δή-
λωση βάπτισης, όπου θα επισυνάπτει τη 
βεβαίωση από τον ιερέα προκειμένου να 
συμπεριληφθεί στα στοιχεία του παιδιού 
και το θρήσκευμα/δόγμα. Σημειώνεται 
ότι η ονοματοδοσία και η βάπτιση είναι 
δύο ξεχωριστές διαδικασίες, καθώς με 
την πρώτη οι γονείς δίνουν όνομα στο 
παιδί τους, ενώ με τη βάπτιση δηλώνουν 
το θρήσκευμα (δόγμα). Μέχρι τώρα η 
ονοματοδοσία γίνεται είτε στον δήμο 
(της μόνιμη κατοικία των γονιών) είτε 
στο ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η 
γέννηση του μωρού.

Ονοματοδοσία και δήλωση βάπτισης 
με λίγα κλικ μέσω του gov.gr

Τι θα πρέπει να 
κάνουν οι γονείς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων  
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσεων Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος
 Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη

ΥΕ Εργατών-τριών
(Συνοδών 
Απορριμματοφόρων)

8 μήνες 15

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

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

101
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 
άρθρο 40 του Ν.4765/2021).

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του ν. 

4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης 
και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ως άνω ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», (βλ. ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να 

την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημο-
κρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
υπόψη κ. Ειρήνης  Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας:2551064219,2551064161, 2551064162, 2551064163). 

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. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομέ-
νων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και 
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου  Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες àΈντυπα - Δια-
δικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανε-
ξάρτητες 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 àΈντυπα –Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φο-
ρέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες κατά κατηγο-

ρία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυ-
τικά αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της οποίας θα γίνει η 
τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βά-
ση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, 
πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, εμπειρία, αναπηρία 
υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και 
ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημε-
ρομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης 
και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  του ν. 4765/2021, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως 

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγ-
γελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεω-
τικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. 
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της από-
λυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ 
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απα-
σχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχο-
ληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλω-
σης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας 
είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες 
ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσε-
ων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με 
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολου-
θείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικα-
σίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ   ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

1.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
Μήνες       1    2    3      4        5        6         7        8       9        10      11    18 και άνω
μονάδες    0    0    0    200    260    320    380    440    500    560    620    1040
1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες         1      2       3        4        5        6         7        8         9 και άνω
μονάδες    40    80    120    160    200    240    280    320          360            
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων    1      2         3        4        5        6
μονάδες              50    100    150    200    250    300
6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ      5  …    5,5  …    6  …   6,5  …    7  …    7,5  …   8  …   8,5  …   9  …    9,5  …   10
κατηγορία      ΔΕ          10  …   11  …    12  …  13  …   14  …   15  …   16  …  17  …    18  …   19  …   20
μονάδες                      200 …  220 …  240 …  260 …  280  … 300 …  320 …  340 …  360 …  380 …  400
7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ 

και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
 β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες εμπειρίας   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    …    57    58    59    84 και άνω 
μονάδες             7  14  21  28 35  42 49 56  63  70    77   84    91   98    … 399  406 413   588
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυ-

χιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated 
master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλω-
μάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτ-
λων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε 
κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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Από τη Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Έβρου ανα-
κοινώνεται ότι σύμφωνα με 
τη σχετική Απόφαση (ΑΔΑ: 
6ΛΘΦ465ΦΥΟ-Ο38) της 
Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας Μίνας Γκάγκα ορί-
στηκαν οι ημερομηνίες διε-
νέργειας εξετάσεων υποψη-
φίων Βοηθών Φαρμακείου 
της εξεταστικής περιόδου 
Φεβρουαρίου 2022, καθώς 
και η προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών για τη συμ-
μετοχή στις εξετάσεις. 

Οι ημερομηνίες των εξε-
τάσεων έχουν ως εξής: 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία 
διενέργειας των εξετάσε-
ων περιόδου Φεβρουαρίου 
2022 Βοηθών Φαρμακείου, 
ως ακολούθως:

1. Στην Πάτρα, γραπτή 
και προφορική εξέταση την 
Παρασκευή 18 Φεβρουαρί-
ου 2022 και ώρα έναρξης 
09.00, στο αμφιθέατρο του 
νέου κτηρίου Φαρμακευτικής 
(δίπλα στην Ιατρική και κοντά 
στο Νοσοκομείο Ρίου).

2. Στην Θεσσαλονίκη, 
προφορική εξέταση την Πέ-
μπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 
και ώρα έναρξης 09:00 στην 
αίθουσα Ν. Οικονόμου-Πέ-
τροβιτς, του Τομέα Φαρμα-

κευτικής Τεχνολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης (2ος όρο-
φος κτιρίου Βιολογίας) και 
γραπτή εξέταση την Παρα-
σκευή 18 Φεβρουαρίου, ώρα 
9:00-11:00 στην αίθουσα 
Δ12 της ΦΜΣ.

3. Στην Αθήνα, γραπτή 
και προφορική εξέταση την 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 
2022 και ώρα έναρξης 09.00 
στο Τμήμα Φαρμακευτικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πανεπιστημιούπολη Ζωγρά-
φου).

Β. Ορίζουμε προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών 
για τη συμμετοχή στις ανω-
τέρω εξετάσεις το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή 
της παρούσας έως την Παρα-
σκευή 4/2/2022 για την Πά-
τρα και την Θεσσαλονίκη και 
από την υπογραφή της πα-
ρούσας έως την 11/2/2022 
για την Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
στις κατά τόπους Διευθύν-
σεις Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων και διαβιβά-
ζονται από αυτές στις Γενικές 
Διευθύνσεις Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας των Πε-
ριφερειών στις έδρες των 
οποίων λειτουργούν Φαρ-
μακευτικές Σχολές (Αθήνα-

Θεσσαλονίκη-Πάτρα).
Με την επιφύλαξη τυ-

χόν τροποποίησης των μέ-
τρων προστασίας κατά τη 
χρονική περίοδο διεξαγω-
γής των εξετάσεων, οι εξε-
τάσεις θα διεξαχθούν σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία 
Αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-
2021 Κ.Υ.Α. περί της λειτουρ-
γίας των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
και της λήψης μέτρων για 
την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 (Β΄4406), όπως ισχύει, 
που ορίζει τα εξής:

Σε κάθε είδους εκπαιδευ-
τική διαδικασία που διενερ-
γείται με φυσική παρουσία 
εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέ-
χουν μόνο φυσικά πρόσωπα 
που πληρούν υποχρεωτικά 
μια από τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων 
(14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων 
(14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19 με 
μία (1) δόση εμβολίου λόγω 
νόσησής τους από κορωνοϊό 
COVID-19,ή γ) έχουν νοσήσει 
από κορωνοϊό COVID-19 και 
έχει παρέλθει χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο των είκο-
σι (20) ημερών και μικρότερο 
των εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την ημερομηνία 
διάγνωσής τους ως θετικού 
κρούσματος κατόπιν διεξα-

γωγής εργαστηριακού ελέγ-
χου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρ-
νητικοί είτε σε εργαστη-
ριακό έλεγχο για κορωνο-
ϊό COVID-19 με τη μέθοδο 
PCR που έχει διενεργηθεί με 
τη λήψη στοματοφαρυγγικού 
ή ρινοφαρυγγικο επιχρίσμα-
τος, είτε σε εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορω-
νοϊού COVID-19 (rapid test) 
έως σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν την ημερομηνία συμμε-
τοχής στις εξετάσεις.

Η επίδειξη των ανωτέρω 
πραγματοποιείται με ταυτό-
χρονο έλεγχο ταυτοπροσω-
πίας του φυσικού προσώπου 
(αστυνομική ταυτότητα ή δι-
αβατήριο).

Οι υποψήφιοι οφείλουν 
όπως τοποθετούν το πι-
στοποιητικό ή τη βεβαίω-
ση εμβολιασμού ή νόσησης 
ή αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου πάνω 
στο έδρανό τους σε εμφανές 
σημείο κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους εντός των 
αμφιθεάτρων και αιθουσών, 
όπου πραγματοποιείται η εκ-
παιδευτική διαδικασία.

Η χρήση προστατευτικής 
μάσκας (απλής χειρουργικής 
ή υφασμάτινης με κατάλλη-
λες προδιαγραφές) είναι 
υποχρεωτική, για όλα τα φυ-
σικά πρόσωπα: α) σε όλους 
τους χώρους που διεξάγε-
ται δια ζώσης η εξέταση, β) 
σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους των Α.Ε.Ι. και γ) σε 
όλους εξωτερικούς χώρους 
των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται 

συνωστισμός.
Συστήνεται η χρήση προ-

στατευτικής μάσκας ανα-

πνευστικής προστασίας Ν95 
ή ΚΝ95 ή FFP2.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ5911/29-12-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώ-
πησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντ υ π ο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της 
έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία 
της δραστηριότητας: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 6MW στη θέση ‘’ΡΑΧΗ’’ του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης της Π. Ε. Έβρου.»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΙΟΛΟΣ ΣΤΡΗΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 
29-12-2021 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 29-01-2022.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2110631823).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 29-12-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

	  

Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια ερευ-
νών της Ελληνικής Δικαιοσύνης, κανέ-
νας Έλληνας αξιωματούχος δεν βρέθηκε 
να παρανομεί, δεν διεφθάρη, δεν δωρο-
δοκήθηκε!

Όταν αναφερθεί κάποιος στο σκάνδαλο 
Novartis, τα ενδεχόμενα είναι δύο: είτε να 
τον δικάσουν ως σκευωρό – συμμορίτη, 
είτε να του αφαιρέσουν τον λόγο ακόμα 
και στο ναό της δημοκρατίας.

Στις 31/1/20222 παρακολουθήσαμε 
μια πρωτοφανή εκτροπή – για τα κοινο-
βουλευτικά ήθη – εις βάρος βουλευτή του 
ελληνικού κοινοβουλίου.

Ο Προεδρεύων Χαράλαμπος Αθανα-
σίου (της Ν.Δ) σε διατεταγμένη υπηρε-
σία έκλεισε τα μικρόφωνα στον Βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλο Πολάκη, όταν 
εκείνος άρχισε να μιλάει για το σκάνδα-
λο Novartis, με τη δικαιολογία ότι μιλάει 
για άσχετο θέμα.

Ο Προεδρεύων εφαρμόζοντας δύο μέ-
τρα και δύο σταθμά επέτρεψε σε βουλευ-
τή της ΝΔ που μιλούσε λίγα λεπτά νω-
ρίτερα για το ίδιο θέμα (Novartis) που 

επαναλάμβανε τα κυβερνητι-
κά ψεύδη για το σκάνδαλο. 
Όπως λέει και ο λαός μας 
«κόρακας κοράκου μάτι 
δεν βγάζει».

Την γραμμή έδωσε στις 
30/01/2022 από βήματος 
της βουλής ο κ. Μητσο-
τάκης χαρακτηρίζοντας το 
σκάνδαλο Novartis σκευω-
ρία. Ο πρωθυπουργός μάλι-
στα κάνοντας σαφή προκλητική 
παρέμβαση στο έργο της δικαι-
οσύνης- κατηγόρησε τους 
δημοσιογράφους που έχουν 
ερευνήσει την υπόθεση και 
διώκονται γι αυτό ως μέλη 
συμμορίας. Η παραληρημα-
τική του δήλωση στη Βουλή για τους δύο 
δημοσιογράφους είναι μείζον Θεσμικό 
ΑΤΟΠΗΜΑ, βαρύ –πλήγμα στην ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και του ΤΥΠΟΥ, 
στη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στο ΚΡΑΤΟΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ και σαφώς κατάφωρη παραβίαση 
του τεκμηρίου ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ..

Είναι ωστόσο της πάσης 
γνωστό ότι η Novartis κα-

τηγορήθηκε στις ΗΠΑ για 
έκνομες ενέργειες σε ξέ-
νες χώρες (ανάμεσα σε 
αυτές ήταν και η Ελλά-
δα…).H εταιρεία παραδέ-
χθηκε ότι χρησιμοποιού-

σε «διεφθαρμένο τρόπο» 
για την προώθηση των 

συμφερόντων της και συμ-
φώνησε να πληρώσει πρόστι-

μο 347 εκατ. για να σταματήσουν 
οι έρευνες σε βάρος της. Οι 
αθέμιτες πρακτικές στη χώ-
ρα μας ήταν ότι δωροδο-
κούσε αξιωματούχους που 
«επηρέαζαν τις αποφάσεις 

της κυβέρνησης, ώστε να συνδράμουν 
τη Novartis Hellas…»!

Εδώ αρχίζουν τα παράδοξα. Μετά από 
5 ολόκληρα χρόνια ερευνών της Ελληνι-
κής Δικαιοσύνης, κανένας Έλληνας αξιω-
ματούχος δεν βρέθηκε να παρανομεί, δεν 
διεφθάρη, δεν δωροδοκήθηκε! Και αυτά 

που ομολόγησε και για τα οποία πλήρω-
σε η Novartis; Ε! Όλα αυτά είναι…σκευ-
ωρία. Είναι ίσως η ώρα, η αρχειοθέτηση 
της υπόθεσης στην Ελλάδα να ανοίξει την 
όρεξη της Novartis ώστε να ισχυριστεί 
πως οι κατηγορίες του Αμερικανικού Δη-
μοσίου είναι ανυπόστατες και να ζητήσει 
τα χρήματα πίσω μαζί με αποζημιώσεις.

Ως ελάχιστη ηθική δικλίδα της δικαιο-
σύνης και της πολιτικής στις αποφάσεις 
της θα έπρεπε τουλάχιστον να δοθεί άμε-
σα στη δημοσιότητα η πράξη αρχειοθέτη-
σης των δικογραφιών Γεωργιάδη – Αβρα-
μόπουλου ώστε η γυναίκα του καίσαρα 
να μην είναι μόνο τίμια αλλά να φανεί και 
η τιμιότητα της.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκάλυψη της 
υπόθεσης Novartis μέσω της αρχειοθέ-
τησης δεν μπορεί να συγκαλύψει το σύ-
στημα Μητσοτάκη ως ένα σύστημα επι-
κίνδυνο για τη Δημοκρατία.

*Μαλτέζος Μενέλαος
οικονομολόγος

Γνώμη

 Πολιτική «ομερτά» και φυμώσεις για την Novartis

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ* 

∆ιενέργεια εξετάσεων Βοηθών Φαρμακείων 
περιόδου Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
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6 2 4 7

6

3 1 6 8 9

3 5 7

4 5 1 7

3 9 5

4 9 8 3 6

6

8 4 2 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 09:43:13 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb  3 09:50:52 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 8 6 9

9 6

9 3 1 8

3 1 4

8 6 1 5

7 4 8

4 7 5 8

6 1

2 9 4 3

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 09:43:18 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας — Πέ-
τερ…: Νορβηγός ποιητής.
2. Γαλήνια, πράα — Κούπα, φλιτζάνι.
3. Με το όχι, εκφράζει απορία — Παραστιά, 
παραγώνι — Αγαπώ… ιταλικά.
4. Του Ιπποκράτη δίνεται από γιατρούς 
— Λεγόταν η συγγραφέας Ζωγράφου — 
Προοδευτικός βασιλιάς του Ιούδα.
5. Νεαρή (ιδιωμ.) — Ευωδιαστή ουσία — 
Όνομα δυο ομηρικών ηρώων.
6. … Ο' Νιλ: ηθοποιός — Πανηγυρική εκ-
δήλωση.
7. Ίγκι…: τραγουδιστής — Πάνε καμιά φο-
ρά… τα λόγια μας — Γράμματα από την… 
Κίνα.
8. Της Δ.Ε.Η.… φωτίζει δρόμο — Τίτλος 
Κοζάκου αρχηγού.
9. Τα έχει το… δίχτυ — Τρώγονται και βρα-
στές — Μικρή σε ηλικία, νεαρή.
10. Γελάει χωρίς λόγο — Εναντιωματικός 
σύνδεσμος (καθ.).
11. Επίνειο των Δελφών — "Υπολοχα-
γός…": παλιά ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
12. Κωμόπολη της Δράμας — Με τις μά-
ρες… ανοησίες.
13. Εδώ… και στο Παρίσι — Πιατέλα, 
σκουτέλα.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Συζήτηση ανάμεσα στο διευθυντή πωλήσεων 

μιας εταιρείας και στη γραμματέα του για

κάποιον πωλητή.

- Ο Γιώργος ξεχνάει πολύ. Αναρωτιέμαι πώς τα 

καταφέρνει και πουλάει. Ακου τι έγινε:

Του είπα, τώρα που πήγαινε στην καντίνα για 

φαγητό, να μου πάρει κι εμένα κάνα-δυο

σάντουιτς. Ε, θα το ξεχάσει και δεν είμαι και 

πολύ σίγουρος ότι θα θυμηθεί να

επιστρέψει στη δουλειά.

Δεν πρόλαβε να αποσώσει την κουβέντα του 

και ανοίγει η πόρτα και μπουκάρει ο Γιώργος.

- Που να σας λέω τι έγινε, φωνάζει ενθουσια-

σμένος. Εκεί που πήγαινα για φαγητό,

συνάντησα τον κυρ-Κώστα, που έχει το μεγά-

λο μαγαζί εδώ παρακάτω και δεν έχει αγοράσει

από μας για κάνα-δυο χρόνια τώρα, πιάσαμε 

την κουβεντούλα και του πήρα παραγγελία για

5.000.000.

Και ο διευθυντής πωλήσεων στη γραμματέα 

του:

- Δε στα λεγα εγώ; Τα ξέχασε τα σάντουιτς!...

* * * * * * * * * * * * * * * *

΄Ενας καθηγητής βλέπει ένα συνάδελφό 

του να γράφει βιαστικά με το μαρκαδόρο στον 

τοίχο της τουαλέτας.

Κατάπληκτος τον ρωτάει:

- Μπα, κι εσύ;

- Α, όχι φυσικά, εγώ δεν κάνω τέτοια καρα-

γκιοζιλίκια. Απλά, διορθώνω την ορθογραφία 

των μαθητών.

Συστατικά 
• 2 κρεμμύδια, τριμμένα
• 3 κ.σ. βούτυρο
• 1 φλ.κ. ρύζι
• 1 βάζο κληματόφυλλα
• Μισό κ.γλ. δυόσμο, ξηρό
• Μισό κιλό κιμά
• 2 ντομάτες, τριμμένες
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, Πιπέρι , 1 λεμόνι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, πλένουμε τα φύλλα.
• Βάζουμε σε ένα μπολ όλο το υλικό και τον χυμό από 

το ένα λεμονί και ζυμώνουμε.
• Στη συνέχεια, παίρνουμε μία κουταλιά από το μείγμα, 

γεμίζουμε κάθε φύλλο και τα διπλώνουμε.
• Σε μία κατσαρόλα στρώνουμε μερικά φύλλα που δεν 

θα χρησιμοποιήσουμε.

• Τοποθετούμε τους ντολμάδες στη σειρά.
• Έπειτα, προσθέτουμε νερό να σκεπάσει τους ντολμάδες.
• Προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο
• Τοποθετούμε πάνω από τους ντολμάδες ένα πιάτο ώστε 

να τους πιέζει για να μην ανοίξουν με το μαγείρεμα.
• Κατόπιν, σκεπάζουμε την κατσαρόλα.
• Όταν πάρουν μια δυο βράσεις ρίχνουμε τον υπόλοιπο 

χυμό λεμονιών.
• Αφήνουμε στο τέλος να βράσουν, μέχρι να μείνουν με 

το ελαιόλαδο τους.
• Τα ντολμαδάκια με κιμά είναι έτοιμα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Nτολμαδάκια με κιμά

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Το κάτω σκίτσο — Δε βγάζουν οι… σι-
ωπηλοί.
2. Λιμάνι της Ιταλίας — Ύφασμα με βούλες.
3. Άγιος… χωρικών — Παλιά επιτυχία του 
Νιλ Σεντάκα.
4. Μέσο σύλληψης ζώων — Αποκληρω-
μένο παιδί.
5. Ένα αφέψημα — Έγινε με συμπίεση.
6. Ποιητική έκφραση ζώου — Νόστιμα 
λουκούμια — Απόλυτο αριθμητικό.
7. Παλιά ονομασία της Άμφισσας — Είναι 
τα πυρίμαχα σκεύη.
8. Πρώτα στη… Νάξο — Τα περιέχει το… 
αίμα — … Χάρι: κατάσκοπος του Α' Παγκό-
σμιου Πολέμου, που τουφέκισαν οι Σύμ-
μαχοι — Τα όμοια της… ήττας.
9. Το πάνω σκίτσο.
10. Δερματοπάθεια της εφηβικής ηλικί-
ας — … ο Κύριος: μεγάλη αναστάτωση.
11. … Πάολο: πόλη της Βραζιλίας — Ο 
γενάρχης των Αραμαίων — Άμα, αφού.
12. Τροφός και αδελφή της Κρήτης — Εί-
ναι πολλά… τηλεοπτικά σίριαλ.
13. Είδος λείου χαρτιού (ξ.λ.) — Έγιναν 
Ο.Σ.Ε. (αρχικά).
14. Βουλγαρική δυναστεία — Δεν παίρ-
νει… ο ακάματος.
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Στα τέλη του 1480 το ιδι-
οφυές μυαλό του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι συνέλαβε άλλη μια 
προχωρημένη για την εποχή του 
ιδέα και το ταλαντούχο χέρι του 
την αποτύπωσε στο χαρτί. Ανά-
μεσα στα πιο διάσημα επιστημο-
νικά και τεχνολογικά 
του σχέδια είναι 
αυτό μιας 
ιπτάμενης 
μονοθέ-
σιας μη-
χανής. Η 
μηχανή αυ-
τή είχε χαρα-

κτηριστικά του ελικοπτέρου για 
αυτό και ο Ντα Βίντσι καταγρά-
φεται ως ο εφευρέτης του άσχε-
τα αν πέρασαν πέντε αιώνες για 
να κάνει την εμφάνιση του το 
πρώτο ελικόπτερο.

Ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου του Μέριλαντ 

στις ΗΠΑ απο-
φάσισαν να 

διαπιστώ-
σουν αν 
ο Ντα 
Βίντσι εί-

χε σκεφτεί 
και σχεδι-

άσει ένα λειτουργικό ιπτάμε-
νο όχημα. Οι ερευνητές κατα-
σκεύασαν ένα drone με βάση 
το σχέδιο και τον τρόπο λειτουρ-
γίας της ιπτάμενης μηχανής του 
Ντα Βίντσι. Όπως αναφέρουν οι 
ερευνητές το drone πετάει κά-
τι που πιστοποιεί για μια ακό-
μη φορά την διάνοια του Ντα 
Βίντσι.

«Έμεινα έκπληκτος από το 
γεγονός ότι το drone πέταξε» 
δήλωσε ο Όστιν Πριτ, τελειόφοι-
τος φοιτητής στο τμήμα αερο-
διαστημικής μηχανικής του Πα-
νεπιστημίου του Μέριλαντ που 
πήρε μέρος στην κατασκευή του 
drone. Οι προσομοιώσεις που 
έκανε στον υπολογιστή η ερευ-
νητική ομάδα έδειχναν ότι η μη-
χανή που είχε σχεδιάσει ο Ντα 
Βίντσι μπορεί να πετάξει αλλά 
τα μέλη της ομάδας παρέμεναν 
δύσπιστα. Έφτιαξαν ορισμένα 
από τα βασικά εξαρτήματα του 
drone σε τρισδιάστατο εκτυπω-
τή και κατασκεύασαν το ιπτάμε-
νο όχημα το οποίο έχει πραγμα-
τοποιήσει αρκετές πετυχημένες 
πτήσεις.

Ο παγετώνας 
South Col Glacier 

έχει συρρικνωθεί κατά 
55 μέτρα τα τελευταία 

25 χρόνια 

Το Έβερεστ είναι η υψηλότε-
ρη οροσειρά των Ιμαλαΐων και 
το υψηλότερο σημείο του πλα-
νήτη πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Όπως φαίνεται 
ούτε η αποκαλούμενη «σκεπή 
της Γης» μένει αλώβητη από 
τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Τα αποτελέσματα 
της μεγαλύτερης επιστημονι-
κής έρευνας που έχει γίνει μέ-
χρι σήμερα στο Έβερεστ δεί-
χνουν ότι ο παγετώνας South 
Col Glacier λιώνει και μάλιστα 
με ταχύ ρυθμό εξαιτίας της αύ-
ξησης της θερμοκρασίας στον 
πλανήτη.

Η αποστολή Perpetual 

Planet Everest Expedition 
εγκατέστησε στο Έβερεστ δύο 
μετεωρολογικούς σταθμούς 
ενώ επίσης είχαν συλλεχθεί 
δείγματα πάγου από την κορυ-
φή του όρους.

Η ανάλυση του πυρήνα του 
πάγου δείχνει ότι ο παγετώνας 
South Col Glacier συρρικνώ-
νεται κατά περίπου δύο μέτρα 
ετησίως. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές το χιόνι στον παγε-
τώνα έχει αρχίσει να χάνει την 
ικανότητα του να ανακλά την 
ηλιακή ακτινοβολία με αποτέ-
λεσμα το λιώσιμο των πάγων.

Ο παγετώνας έχει συρρικνω-
θεί κατά 55 μέτρα τα τελευταία 

25 χρόνια ρυθμός 80 φορές τα-
χύτερος από τον ρυθμό σχημα-
τισμού του ο οποίος διήρκεσε 
περίπου δύο χιλιάδες έτη.

Ο παγετώνας αποτελεί μέ-
ρος του δικτύου παγετώνων 
των Ιμαλαίων στην παρουσία 
των οποίων στηρίζουν την δι-
αβίωση τους περίπου ένα δισ. 
άνθρωποι. Εκτός των άλλων το 
λιώσιμο του South Col Glacier 
κάνει ακόμη πιο δύσκολη και 
απρόσιτη την ανάβαση στην κο-
ρυφή του Εβερεστ. Το λιώσιμο 
προκαλεί περισσότερες χιονο-
στιβάδες που όπως είναι ευνόη-
το αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο 
για τους ορειβάτες. 

Λιώνει η σκεπή της Γης

Θα συνεχίσει να 
λειτουργεί έως το 2030, 

αλλά τον Ιανουάριο του 2031 
προγραμματίζεται πλέον η 

«αποστρατεία» του

O Διεθνής Διαστημικός Σταθ-
μός (ISS) θα συνεχίσει να λειτουργεί 
έως το 2030, αλλά τον Ιανουάριο 
του 2031 προγραμματίζεται πλέον η 
«αποστρατεία» του, η σταδιακή θέση 
του εκτός τροχιάς και στη συνέχεια 
η ελεγχόμενη «βουτιά» του σε μια 
απόμερη περιοχή του Νότιου Ειρηνι-
κού Ωκεανού, πέριξ του λεγόμενου 
Σημείου Νέμο, που έχει αποκληθεί 
«διαστημικό κοιμητήριο», επειδή έχει 
υποδεχθεί κατά καιρούς και άλλες 
διαστημοσυσκευές που έφθασαν στο 
τέλος της ζωής τους. Αυτό περιλαμ-
βάνει το ανανεωμένο σχέδιο για τον 
ISS της NASA, που δόθηκε στη δη-
μοσιότητα.

Στο μεταξύ, έως το τέλος της δε-
καετίας του 2020, αναμένεται να έχει 
δημιουργηθεί ένας άλλος διαστημικός 
σταθμός -ή και δύο- με τη συμμετο-
χή του ιδιωτικού τομέα ή και υπό τον 
πλήρη έλεγχό του. Η NASA σχεδιάζει 
να αγοράζει χρόνο σε αυτούς τους 
εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς, 
προκειμένου να συνεχίσει τα πειράμα-
τα μικροβαρύτητας, βιοϊατρικής έρευ-
νας, ανάπτυξης τεχνολογιών, εξοικεί-
ωσης των αστροναυτών της με το 
διάστημα κ.α.

Η NASA έχει υπογράψει ήδη συμ-
φωνίες με τρεις αμερικανικές εται-
ρείες, σύμφωνα με το πρακτορείο 
UPI, για να αναπτύξουν τους νέους 

διαστημικούς 
σ τ α θ μ ο ύ ς : 
π ρ ό κ ε ι τ α ι 
για τις Blue 
Origin (συμβό-
λαιο 130 εκατ. 
δολ.), Nanoracks 
(160 εκατ. δολ.) και 
Northrop Grumman 
Systems (126 εκατ. δολ.). Πα-
ράλληλα βέβαια έχει ανακοινωθεί η 
κατασκευή ενός διαστημικού σταθμού 
που θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από 
τη Σελήνη τον οποίο θα κατασκευ-
άσει η NASA σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
naftemporiki.gr

Το 2031 ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός 
θα «βουτήξει» στον Νότιο Ειρηνικό

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, 
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία 
και τη Σιγκαπούρη που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό Βιολογίας PloS Biology, 
μελέτησαν 1.153 ζεύγη διδύμων 
αναφορικά με τη σχέση που είχαν 
αναπτύξει με τη φύση, την επι-
θυμία τους να βρίσκονται συχνά 
κοντά της και πόσο συχνές ήταν 
οι επισκέψεις τους σε πάρκα και 
κήπους.

Διαπιστώθηκε ότι οι μονοζυ-
γωτικοί που μοιράζονται σχεδόν 
το 100% των γονιδίων τους είναι 
πιο όμοιοι μεταξύ τους αναφορικά 
με την προδιάθεση και την επαφή 
τους με τη φύση, την οποία επι-
σκέπτονται συχνότερα, σε σχέση 
με τους διζυγωτικούς που μοιρά-
ζονται περίπου το 50% του γενετι-
κού υλικού τους. Εκτιμήθηκε ότι η 
κληρονομικότητα κυμαίνεται από 
46% όσον αφορά τον γενικότε-
ρο προσανατολισμό απέναντι στη 
φύση έως 34% όσον αφορά τη 
συχνότητα των επισκέψεων σε 
πάρκα και κήπους.

Το συμπέρασμα των επιστη-
μόνων είναι ότι υπάρχει μία μέ-

τρια επιρροή του DNA στο πώς 
οι άνθρωποι νιώθουν τη φύση 
και σχετίζονται μαζί της. Από την 
άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες θεωρούνται σημα-
ντικότεροι, εξηγώντας πάνω από 
το 50% των διαφορών ανάμε-
σα στους ανθρώπους αναφορι-
κά με τις διαθέσεις τους απένα-
ντι στη φύση.

Οι άνθρωποι που αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο στη φύση 
έχουν βρεθεί -από προηγούμε-
νες έρευνες- να έχουν καλύτερη 
ψυχική υγεία, αν και διαφορετικοί 

άνθρωποι βιώνουν τη φύση με 
αρκετά διαφορετικό τρόπο.

Όπως δήλωσε η Τσανγκ, «η 
αφιέρωση χρόνου στη φύση συν-
δέεται με καλύτερη σωματική και 
ψυχική υγεία. Η μελέτη των διδύ-
μων δείχνει ότι η επιθυμία ενός 
ανθρώπου να βρίσκεται στη φύ-
ση και το πόσο συχνά το κάνει 
επηρεάζεται τόσο από τα γονί-
δια όσο και από τις προσωπικές 
εμπειρίες του».
lifo.gr

Έρευνα σε διδύμους αποκάλυψε ότι η αγάπη 
για τη φύση είναι εν μέρει κληρονομική

Το ελικόπτερο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι 
μπορούσε να πετάξει

Science

Το 
drone που 

κατασκευάστηκε με βάση 
το σχέδιο του Λεονάρντο 

Ντα Βίντσι.

Υπάρχει 
επιρροή του 

DNA στο πώς οι 
άνθρωποι νιώθουν 

τη φύση 

«Χωρίς αμφιβολία, οι θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης υπήρξαν 
κατά κανόνα άνθρωποι που η αγάπη τους για την αλήθεια υπερέβαινε 

την αγάπη τους για την εξουσία.» 
C.S. Lewis, 1898-1963, Ιρλανδός συγγραφέας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(∆Ε∆∆ΗΕ): 8004004000
Βλάβες(∆ΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
∆ημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆ημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή ∆ημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕ∆Α:                       25510-28735 
∆ΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Χατζηκυριακου Εθνικής Αντί-
στασης 49 ✆2551031479
18:00-08:00 Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι 
ΚΑΠΗ) ✆2551020667
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 ✆2554022033

∆I∆YMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Παπανδρέου Αθανάσιος Βασ. Κων/νου 142 
✆2552023701 

Έτσι θα κάνετε οικονομία 
στον θερμοσίφωνα!

H ενέργεια που «καίει» αγγίζει το 13% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του σπιτιού 
σας. Πέρα από αυτό, τη λέξη «θερμοσίφωνας» 
ακολουθεί ένα δημόσιο debate σχετικά με 
το αν είναι καλύτερο να τον αφήνετε μόνιμα 
ανοιχτό ή να τον ανοιγοκλείνετε. Για να μάθετε 
ποια πλευρά πρέπει να στηρίξετε με την καθη-
μερινή πράξη σας, διαβάστε παρακάτω. Δείτε 
εδώ ποιες ηλεκτρικές συσκευές «φουσκώνουν» 
τους λογαριασμούς σας.

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει ενσωμα-
τωμένο θερμοστάτη ο οποίος είναι ρυθμισμέ-
νος σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αν φτάσει 
την απαιτούμενη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης 
δίνει εντολή να σβήσει η ηλεκτρική αντίσταση, 
αλλά, αν τον αφήσετε ανοιχτό, η τελευταία 
ενεργοποιείται εκ νέου όταν η θερμοκρασία του 
νερού πέσει—ακόμα και αν εσείς δεν έχετε κα-
ταναλώσει το νερό. Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, 
επιφέρει αναπόφευκτα μια σπατάλη ενέργειας 
για την κάλυψη των θερμικών απωλειών του.

Για την ακρίβεια, μάλιστα, η σπατάλη ενέρ-
γειας αυξάνεται όσο αυξάνεται η επιλεγμένη 
θερμοκρασία στο θερμοστάτη. Παράλληλα, 
εξαρτάται κι από το πόσο καλή ή κακή είναι η 
μόνωσή του, ειδικά αν ο θερμοσίφωνας βρί-
σκεται σε εξωτερικό χώρο.

Ποια είναι η καλύτερη λύση λοιπόν; Να 
προγραμματίζετε την ώρα της ημέρας που θα 
ανάβετε τον θερμοσίφωνα, δηλαδή λίγο πριν 
την ώρα που συνήθως κάνετε μπάνιο. Έτσι, 
άλλωστε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και το 
νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Τέλος, για να 
εξοικονομήσετε (επιπλέον) χρήματα, ρυθμίστε 
τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα στους 60°C.

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Παρθένιος, Παρθενία. 
Λουκάς, Λουκία

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις και συναναστροφές, ξεχωρίζεις 
για την υπομονή σου, για τις ηθικές σου 
αξίες και την ισχυρή πειθώ σου! Θα 
μπορέσεις σήμερα να νιώσεις ασφα-
λής επιτέλους, μέσα από υλική, αλλά 
και συναισθηματική ικανοποίηση!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, με την Σελήνη στο Ζώ-
διο σου σήμερα, είσαι σίγουρα απόλυτα 
ευνοημένος! Γνωρίζεις πια τον τρόπο να 
προωθήσεις και να προβάλλεις τον κα-
λύτερο σου εαυτό και να πετύχεις αρκε-
τούς από τους υψηλούς στόχους σου. 

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα αφιερώσου στην 
αποκατάσταση της καλής σου ψυχολο-
γίας, αλλά και γενικά στον ίδιο σου τον 
εαυτό! Καταφέρνεις να ξεπεράσεις φο-
βίες και άγχη με ευκολία και επιπλέον, εί-
ναι η κατάλληλη ημέρα, για να ασχολη-
θείς με καλλιτεχνικές δραστηριότητες!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα μονοπωλούν το 
ενδιαφέρον σου, κυρίως για θέματα 
που αφορούν τον φιλικό σου περιβάλ-
λον! Οι φίλοι στέκονται δίπλα σου και 
σε βοηθούν σε ό,τι κι αν χρειαστείς την 
σημερινή ημέρα και οι σχέσεις σας εν-
δυναμώνονται! 
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα διεκδικείς τους 
μεγαλεπήβολους στόχους σου και ξέ-
ρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις, για 
να τους εκπληρώσεις! Προβάλλεσαι 
όπως πρέπει στην κοινωνική ζωή και 
επιπλέον κερδίζεις εύκολα την εκτίμη-
ση και των σεβασμό των γύρων σου

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, η αισιοδοξία σου αυ-
ξάνεται σήμερα και θα διαπιστώ-
σεις πως οι γύρω σου, σε θαυμάζουν 
για το γρήγορο μυαλό σου, το χιού-
μορ σου και τις επικοινωνιακές σου 
ικανότητες! Ιδανική ημέρα για ταξί-
δια, εκδρομέ και κοινωνικές επαφές   
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα είσαι πολύ διο-
ρατικός και έχεις δυνατό και αλάν-
θαστο ένστικτο! Μπορεί να μην ανοί-
γεσαι ιδιαίτερα στους άλλους την 
σημερινή ημέρα, αλλά μπορείς μέ-
νοντας σιωπηλός, να καταφέρεις να 
διαβάζεις την γλώσσα του σώματος! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα θα στρέ-
ψεις το ενδιαφέρον σου, στις δια-
προσωπικές σου συναναστροφές και 
επαφές! Σε ενδιαφέρει πολύ την ση-
μερινή ημέρα, πως φαίνεσαι στα μά-
τια του περίγυρου σου και στο κατά 
πόσο γίνεσαι αποδεκτός κοινωνικά!  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα αποφασί-
ζεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες 
και υποχρεώσεις της καθημερινότη-
τας σου! Επίσης, εξυπηρετείς τους άλ-
λους με ποικίλους και τους φροντί-
ζεις, γεγονός που αναγνωρίζεται από 
τους γύρω σου και σε ευγνωμονούν! 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα θα περά-
σεις υπέροχα! Νιώθεις δημοφιλής και 
περιζήτητος κοινωνικά και αποκτάς και 
πάλι αυτοεκτίμηση! Όλα τα βλέμματα 
θαυμασμού, θα είναι στραμμένα επάνω 
σου, γεγονός που θα σου προκαλέσει 
ικανοποίηση
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, αν και δεν το συνηθί-
ζεις, σήμερα θα επιλέξεις την ασφά-
λεια και την ζεστασιά του σπιτιού! Πα-
ραδόξως δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη για 
εξόδους και κοινωνικές επαφές, αφού 
μέσα στην οικογένεια, γνωρίζεις ότι θα 
χορτάσεις αγάπη!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα θα έχεις οξυδερκή 
σκέψη, γεμάτη αμεσότητα, που εντυπω-
σιάζει τον κοινωνικό σου κύκλο! Απο-
δίδεις στο μέγιστο, κάνοντας πολλά 
πράγματα ταυτόχρονα, επικοινωνώ-
ντας και πετυχαίνεις πολλούς από τους 
στόχους σου!
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Στις 17 Ιανουαρίου 2022 
εγκαταστάθηκε στα ακριτικά 
Δίκαια του Έβρου ο βορειότε-
ρος μετεωρολογικός σταθμός 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr. Ο 
σταθμός φιλοξενείται στους 
χώρους του Γυμνασίου και Λυ-
κείου Δικαίων και οι καταγρα-
φές του είναι διαθέσιμες σε 
πραγματικό χρόνο μέσα από 
την ιστοσελίδα https://penteli.
meteo.gr/stations/dikaia/.

Με την προσθήκη του σταθ-
μού αυτού, το δίκτυο του ΕΑΑ 
/ meteo.gr αριθμεί πλέον 490 
ενεργούς σταθμούς. Η ανά-

γκη για ύπαρξη πυκνού δικτύ-
ου μετεωρολογικών σταθμών 
στη χώρα, με σκοπό την έγκαι-
ρη και ακριβή αποτύπωση των 
τρεχουσών καιρικών συνθη-
κών αναδεικνύεται καθημερι-
νά. Το πυκνό δίκτυο σταθμών 
σε συνδυασμό με τις δυνα-
τότητες που παρέχει η χρήση 
δεδομένων μετεωρολογικών 
δορυφόρων παρέχει τη δυνα-
τότητα συνεχούς παρακολού-
θησης της εξέλιξης ισχυρών 

και επικινδύνων μετεωρολο-
γικών φαινομένων.

Το ΕΑΑ ως ένας από τους 
μεγαλύτερους ερευνητικούς 
οργανισμούς της χώρας μας, 
επενδύει συνεχώς στην ανά-
πτυξη των συνεργασιών και 
υποδομών του, μεταξύ των 
οποίων και το δίκτυo μετεω-
ρολογικών σταθμών. Στο πλαί-
σιο αυτό καλεί πολίτες, ιδιωτι-
κούς και δημόσιους φορείς σε 
συνεργασία με στόχο την πε-

ραιτέρω επέκταση του δικτύου.
To EAA / meteo.gr ευχαρι-

στεί θερμά όλους όσους ενε-
πλάκησαν και υποστήριξαν την 
προσπάθεια εγκατάστασης 
του νέου σταθμού και ιδιαίτε-
ρα τους Σταύρο Κουκιόγλου 
(καθηγητή φυσικής), Δημήτριο 
Τσάμογλου (Διευθυντή Λυκεί-
ου Δικαίων) και Χρυσαφένια 
Καλαμαρά (Διευθύντρια Γυ-
μνασίου Δικαίων).

Στα ∆ίκαια ο βορειότερος 
μετεωρολογικός σταθμός του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

ΦΊΛΌΞΕΝΕΊΤΆΊ ΣΤΌΥΣ 
ΧΩΡΌΥΣ ΤΌΥ ΓΥΜΝΆΣΊΌΥ 
ΚΆΊ ΛΥΚΕΊΌΥ ΔΊΚΆΊΩΝ ΚΆΊ 
ΌΊ ΚΆΤΆΓΡΆΦΕΣ ΤΌΥ ΕΊΝΆΊ 
ΔΊΆΘΕΣΊΜΕΣ ΣΕ ΠΡΆΓΜΆΤΊΚΌ 
ΧΡΌΝΌ ΜΕΣΆ ΆΠΌ ΤΗΝ 
ΊΣΤΌΣΕΛΊΔΆ ΤΌΥ METEO         

Tο δίκτυο του ΕΑΑ / meteo.gr αριθμεί 
πλέον 490 ενεργούς σταθμούς

Η γεωγραφική θέση του 
βορειότερου μετεωρολογικού 
σταθμού του δικτύου του 
ΕΑΑ / meteo.gr

Ο μετεωρολογικός σταθμός στα ∆ίκαια Έβρου 
μετά τις χιονοπτώσεις της 1ης Φεβρουαρίου 
2022 (Φωτογραφία: Σταύρος Κουκιόγλου)

Η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης σε συνεργα-
σία με το INSTITUT FRANÇAIS 
DE GRÈCE προβάλλει το βραβευ-
μένο ντοκιμαντέρ: “Πέντε σπασμέ-
νες κάμερες” των Emad Burnat & 
Guy Davidi την  Δευτέρα 7/2 στις 
20.15 και Τρίτη 8/2 στις 21.30 στο 

 Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρού-
πολης

Σύνοψη
Ο Παλαιστίνιος αγρότης Εμάντ 

Μπουρνάτ έχει πέντε βιντεοκάμε-
ρες, και κάθε μια τους αφηγείται 
ένα κομμάτι της ιστορίας ενός χω-
ριού που αντιστέκεται στην κατα-
σταλτική πολιτική του Ισραήλ. Ο 
Εμάντ ζει στο Μπιλ’ίν, ένα χωριό 
δυτικά της Ραμάλας στη Δυτική 

Όχθη.Με την πρώτη κάμερα κα-
ταγράφει πώς οι μπουλντόζες των 
Ισραηλινών ήρθαν και ξερίζωσαν 
τις ελιές το 2005. 

Από το Μπιλίν περνάει και το 
τείχος Ισραήλ- Γάζας, που διαχω-
ρίζει τους προωθούμενους ισρα-

ηλινούς οικισμούς από τους Πα-
λαιστίνιους. 

Τις πρώτες μέρες της αντίστα-
σης ενάντια στους Ισραηλινούς 
εποίκους και τους μόνιμα παρό-
ντες Ισραηλινούς στρατιώτες, γεν-
νιέται ο τέταρτος γιος του Εμάντ, 
Tζιμπρίλ. Το πλάνα εναλλάσσονται 
ανάμεσα στο αγοράκι που μεγα-
λώνει, στις πολλές ειρηνικές πρά-
ξεις διαμαρτυρίας, και στη σταθερή 
πρόοδο των έργων οικοδόμησης 
του τείχους. 

Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, 
αλλά και απ’ το Ισραήλ, προσφέ-
ρουν τη βοήθειά τους καθώς το 
κύμα αντίστασης μεγαλώνει, αλλά 
όταν η κατάσταση εντείνεται, θα 
γίνουν συλλήψεις και χωρικοί θα 
σκοτωθούν. Ο Εμάντ εξακολουθεί 
να καταγράφει τα γεγονότα, παρά 
τις ικεσίες της γυναίκας του που 
φοβάται για αντίποινα.

 Γενική είσοδος: 3 ευρώ

Η ΚΛΑ προβάλλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ: 
“Πέντε σπασμένες κάμερες” 
Δευτέρα και Τρίτη 
στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης

Χώρα Παραγωγής:
Γαlλία-Ισραήλ-Παλαιστίνη
Έτος Παραγωγής: 2011
Διάρκεια: 90
Διακρίσεις:
Βραβείο Κοινού, Ειδικό Βρα-
βείο της Κριτικής Επιτροπής 
IDFA 2011
Βραβείο Σκηνοθεσίας Παγκό-
σμιου Κινηματογράφου, Κατη-
γορία Ντοκιμαντέρ Sundance 
FF 2012, Utah
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