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Για θεσμικά 
ατοπήματα 

καταγγέλλουν το 
Υπουργείο Εργασίας 
οι οικονομολόγοι του 

Έβρου 

Μετά την πρόσφατη παράτα-
ση του Υπ. Εργασίας για το ζή-

τημα της ψηφιακής απογρα-
φή εργαζομένων στο σύστημα 

Εργάνη ΙΙ
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Συνεχίζει να 
αγνοεί τη νίκη η 

Αλεξανδρούπολη στη 
Γ΄Εθνική

Ηττήθηκε και από τον Απόλλωνα 
Παραλιμνίου, η 4η ήττα σε πέντε 
παιχνίδια. Α ΕΠΣ Εβρου: Κυρίαρ-

χος ο Ορέστης Ορεστιάδας 
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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Ελλάδα 

στις ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες στα 

καύσιμα

Συνεχίζονται τα «καραβάνια» από Έβρο προς Τουρκία, όπου η βενζίνη 
κοστίζει 1,02 ευρώ. Με τεράστια καθυστέρηση κανονιστική παρέμβαση στον 

κλάδο των πετρελαιοειδών  
� 8

«Ματωμένος» Νοέμβριος στους 
δρόμους της Περιφέρειας ΑΜΘ

Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα θανατηφόρα και τα σοβαρά τροχαία 
ατυχήματα. Βεβαιώθηκαν 2.050 επικίνδυνες παραβάσεις σε ένα μήνα 
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Στη Θράκη το αποδοτικότερο Στη Θράκη το αποδοτικότερο 
εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής 
στην Ελλάδα   στην Ελλάδα   

Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων 
από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
του Δέλτα του Έβρουτου Δέλτα του Έβρου

� 99«Η νέα «ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ» 
παράδειγμα για την αξιοποίηση της 

αποθήκης της πρώην ΚΥΔΕΠ»

Η πρόταση Π. Μιχαηλίδη και Β. Μυτιληνού… 
Ποια δύο μεγάλα ζητήματα της πόλης μπορεί να 
επιλύσει ταυτόχρονα ο χώρος των αποθηκών 

� 4� 6 6
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● Η πρόταση παρέμβαση 
του Γιάννη Λασκαράκη και 
το παράδειγμα της Καλα-
μάτας

● «Εδώ και χρόνια υπο-
στηρίζω ότι η μετακίνη-
ση του ΚΤΕΛ  θα πρέπει 
να συνδεθεί με το  γεω-
στρατηγικό ρόλο της Αλε-
ξανδρούπολης και του 
λιμανιού της και για την 
μετατροπή της σε ένα με-
γάλο διαμετακομιστικό και 
συγκοινωνιακό κόμβο».   

● «Είναι απαραίτητη η 
δημιουργία ενός σύνθε-
του διεθνούς τερματικού 
σταθμού, όπου θα καταλή-
γουν όλα  τα εγχώρια και 
διεθνή μέσα μεταφοράς, 
στο ανατολικό τμήμα της 
πόλης, στην αφετηρία της 
ανατολικής περιφερειακής 
οδού που θα συνδέει το 
λιμάνι με την Εγνατία και 
τη ΒΙ.ΠΕ.»  

Το ΚΤΕΛ Έβρου και το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Αλεξανδρούπολης
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. 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.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1865
Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η 
Τροποποίηση του Αμερικανικού Συ-
ντάγματος, που προβλέπει την κα-
τάργηση της δουλείας.

1925
Οι συνδικαλιστές διατυπώνουν για 
πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μι-
σθό, εν όψει των Χριστουγέννων.

1940
Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει 
τους Αγίους Σαράντα και το ∆έλβινο 
στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

1956
Η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σο-
βιετικής Ένωσης, σε αγώνα για το 
τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. 
Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην 
ιστορία του αθλήματος, εξαιτίας των 
εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα 
στους παίκτες των δύο ομάδων, με 
φόντο την εισβολή των σοβιετικών 
τανκς στη Βουδαπέστη.

1987
Ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπι-
ακό για το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνι-
κής. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας 
ήττα των ερυθρολεύκων για το πρω-
τάθλημα της Α’ Εθνικής.

2008
Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώδας 
Κορκονέας, 37 ετών, πυροβολεί και 
σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 16χρο-
νο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπου-
λο. Ξεσπούν επεισόδια στο κέντρο 
της Αθήνας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1994
Γιάννης Αντετοκούνμπο, διεθνής ελ-
ληνονιγηριανός καλαθοσφαιριστής, 
που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1878
Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, ο 
πρώτος Έλληνας που σπούδασε στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονά-
χου. (Γεν. 19/10/1814)

1912
Χριστόδουλος Σώζος, κύπριος δικη-
γόρος και πολιτικός (∆ήμαρχος Λε-
μεσού). Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, 
κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των 
Ιωαννίνων στον Α’ Βαλκανικό Πόλε-
μο. (Γεν. 1872)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Θρήνος στο Διδυμότειχο Σε κλίμα οδύνης 
το τελευταίο αντίο στην 21χρονη Ελένη 
Τοπαλούδη

6
ΔΕΚ
2018

Το τελευταίο αντίο είπαν στο ∆ι-
δυμότειχο συγγενείς, φίλοι, απλος κό-
σμος στην 21χρονη Ελένη Τοπαλούδη, 
η οποία όπως αποκάλυψε ο ιατροδι-
καστής βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα 
χέρια δύο νεαρών στη Ρόδο. Σε βά-
ρος τόσο του 19χρονου όσο και του 
21χρονου, ασκήθηκε ποινική δίω-
ξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
και για βιασμό. Τραγικές φιγούρες οι 
γονείς της 21χρονης κοπέλας τη συ-
νόδευσαν στην τελευταία της κατοι-
κία, στα κοιμητήρια του ∆ιδυμοτείχου

Πλήθος κόσμου, όλοι βουβοί, παγω-
μένοι, συνόδευσαν χθες πεζή το λευκό 
φέρετρο με τη νεαρή κοπέλα στην τε-
λευταία της κατοικία, στα κοιμητήρια του 
∆ιδυμοτείχου. Στον εισαγγελέα Ρόδου 
προσήχθησαν, οι δύο νεαροί (ο 19χρονος 
Αλβανός και ο 21χρονος Ροδίτης) που 
κατηγορούνται για τη δολοφονία της. 

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:26
Δύση - 16:49
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Είπαν

Μικρογνωμικά

Σε κοριτσάκι 10 ετών, που έχασε 
την όρασή του σε ηλικία 2,5 ετών, με-
ταμοσχεύθηκε, σήμερα, ο ένας από 
τους κερατοειδείς της 21χρονης από 
την Κρήτη, που έχασε τη ζωή της από 
παράσυρση και εγκατάλειψη στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την απόφαση της οικογέ-
νειάς της να δωρίσει τα όργανά της 
και αφού μεταμοσχεύθηκαν η καρδιά, 
το ήπαρ και οι νεφροί της, σήμερα 
μεταμοσχεύθηκε ο ένας κερατοειδής 
της, με επέμβαση που έγινε στο νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο άλλος 
αξιολογείται στο Μεταμοσχευτικό Κέ-
ντρο του ΑΧΕΠΑ.

Ο διευθυντής της Β' Πανεπιστημιακής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής και του Μετα-
μοσχευτικού Κέντρου Κερατοειδούς του 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανώς 
συγκινημένος, ανακοίνωσε στις 12:00 το 
μεσημέρι, ότι η μεταμόσχευση πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία. «Πριν από λίγο 
τελείωσε η μεταμόσχευση του ενός κε-
ρατοειδούς που δώρισε η κοπέλα από 
την Κρήτη, η οποία έχασε τη ζωή της την 
περασμένη εβδομάδα. Λήπτης είναι ένα 
κορίτσι 10 χρονών από τη νότια Ελλάδα, 
που τραυματίστηκε σε ηλικία 2,5 ετών και 

από τότε έχει κάνει ήδη μια μεταμόσχευ-
ση, η οποία χάθηκε, έχει κάνει άλλες τρεις 
επεμβάσεις και ελπίζουμε σήμερα να είναι 
η τελευταία. Η μεταμόσχευση πήγε πολύ 
καλά. Ο άλλος κερατοειδής θα αξιοποιηθεί 
από το κέντρο του ΑΧΕΠΑ. Εμείς έχουμε 
άλλες τρεις μεταμοσχεύσεις προγραμμα-
τισμένες για την Πέμπτη, όλες από νέους 
δότες», ανέφερε ο κ. Ζιάκας, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι όταν μια οικογένεια μέσα 
στο πένθος της αποφασίζει να δωρίσει 
τα όργανα που παιδιού της που χάθηκε, 
τότε ακολουθούν τα παράδειγμά της και 
άλλοι άνθρωποι.

Κ.Η.

Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων  

Η απαξίωση του σιδηροδρόμου

Ανείπωτη τραγωδία σε σχολείο 
Σερρών    

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεση-
μέρι στις Σέρρες, από έκρηξη σε καυστή-
ρα, στο λεβητοστάσιο του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Σερρών.

Απ' την έκρηξη τραυματίστηκε θανά-
σιμα ένας μαθητής  ΣΤ' τάξης, τον οποίο 
χτύπησε μια πόρτα που εκτοξεύτηκε με-
τά την έκρηξη. Ο άτυχος μαθητής μετα-
φέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 
χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώ-

«Ο σιδηρόδρομος έχει απαξιωθεί και 
για να συσταθεί εκ νέου και να επανα-
λειτουργήσει όπως παλιά, με 10 ή 8 
δρομολόγια, θα πρέπει να υπάρξει προ-
σωπικό και το προσωπικό αυτό να εκ-
παιδευτεί», σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας ο πρώην αρχιμηχανικός του ΟΣΕ 
και πολιτικός μηχανικός, Δημήτρης Μα-
κροδημόπουλος, αναφερόμενος στη δι-
ακοπή των σιδηροδρομικών δρομολο-
γίων στη Θράκη. Ο ίδιος χαρακτήρισε 
«δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα» 
την επανασύσταση του σιδηροδρόμου 
στην περιοχή, θυμίζοντας ότι «μέχρι 
το 2008 υφίσταντο δέκα δρομολόγια 
αμαξοστοιχιών μεταξύ Αλεξανδρού-
πολης – Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 
τα τέσσερα συνέχιζαν προς Αθήνα, και 
ήδη μέχρι το 2010 είχαν περιορίστη-
καν στα οκτώ, ενώ σήμερα δεν υπάρχει 
κανένα…». Συμπλήρωσε δε ότι «από το 

2008, με τον νόμο Χατζηδάκη, στοχο-
ποιήθηκε ο σιδηρόδρομος» και «από 
το 2010 και μετά «εκδιώχθηκαν ουσι-
αστικά οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι», 
όπως είπε, οι οποίοι «τοποθετήθηκαν 
σε άσχετες υπηρεσίες, όπως φύλακες 
σε αρχαιότητες και νοσοκομεία, απο-
γυμνώνοντας τη σιδηροδρομική υπη-
ρεσία από έμπειρους ανθρώπους με 
τεχνογνωσία».

Οι συστημικές τράπεζες εκτι-
μάται ότι θα έχουν φέτος 
κέρδη 3,5 δισ. ευρώ, με τα 
οποία θα πρέπει να διευκο-
λύνουν τους δανειολήπτες 
και να μειώσουν την ψαλίδα 
των επιτοκίων χορηγήσεων 
και καταθέσεων καθώς και 
τις προμήθειές τους.

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση εμφανίζεται 
θιγμένη από τη στάση των 
τραπεζών... Η ίδια που νομο-
θέτησε την πλήρη ελευθερία 
των τραπεζών στον πτωχευ-
τικό της κώδικα και τον εξω-
δικαστικό μηχανισμό, που κα-
τήργησε κάθε προστασία της 
πρώτης κατοικίας, που αφή-
νει τα funds να λειτουργούν 
εν πλήρη ασυδοσία.  
 
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΡΙΖΑ

θηκε ο θάνατός του.
Άλλα δυο παιδιά μεταφέρθηκαν στο 

νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένα. Εκεί 
τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες 
και τα παιδιά βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Τη στιγμή που συνέβη το τραγικό περι-
στατικό ο άτυχος μαθητής και οι δυο συμ-
μαθητές του, μαζί με άλλους μαθητές του 
σχολείου, βρίσκονταν στην αυλή καθώς 
παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο. 
Με την έκρηξη του λεβητοστασίου, που 
ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, η πόρτα εκτινάχθη-
κε πολλά μέτρα μακριά με αποτέλεσμα να 
τους τραυματίσει.

Βραβευμένες προβολές για μαθητές 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-

δρούπολης σε συνεργασία με το 25ο Δι-
εθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυ-
μπίας για Παιδιά και Νέους  προβάλλει 

για τους μαθητές των σχολικών μονάδων  
Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Αλεξανδρούπολης 

βραβευμένες ταινίες του ιδιαίτερα ση-
μαντικού Φεστιβάλ Ολυμπίας και εγκεκρι-
μένες από το ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων , από τις 5/12 έως 
στις 12/12 σε προγραμματισμένες πρωινές 
προβολές στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-
δρούπολης, με ελεύθερη είσοδο για τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα σχο-
λεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχουν 
"αγκαλιάσει θερμά"  το πρόγραμμα των 
περιφερειακών προβολών του Φεστιβάλ 
Ολυμπίαςκαι ήδη οι συμμετοχές ξεπερνούν 
τους 1000 μαθητές όλων των εκπαιδευτι-
κών βαθμίδων που θα παρακολουθήσουν 
τις προβολές ταινιών.

Γ.Π.
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Η τελευταία επιθυμία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη να βγουν σε δημοπρασία τα μετάλλια που κέρδισε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και οι τρεις Ολυμπιακές δάδες που κράτησε ως λαμπαδηδρόμος, γίνεται πράξη.  
Η τιμή εκκίνησης για κάθε Ολυμπιακό μετάλλιο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη είναι 50.000 ευρώ, για τη δάδα 
που κράτησε ως πρώτος λαμπαδηδρόμος το 2008 η τιμή εκκίνησης είναι 3.000 ευρώ και για τις άλλες δυο 
δάδες τα 2.000 ευρώ. Όσοι θέλουν να προσφέρουν χρήματα για τον ιερό σκοπό του δις αργυρού Ολυμπιονί-
κη, μπορούν έως την άλλη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου να το κάνουν με ένα κλικ στο www.alexandrosnikolaidis.
com/gianasotheienapaidi. 
Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν απευθείας και ισόποσα σε 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
και στις αντίστοιχες οικογένειες.
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Στις 5 Δεκεμβρίου ανοίγει 
τις πύλες της η αναπαλαιωμένη 
Κεντρική Αγορά Τροφίμων της 
Θεσσαλονίκης η «Στοά Μοδιά-
νο», με 75 επιχειρήσεις μεταξύ 
των οποίων καφέ και καταστή-
ματα εστίασης. Η αποκατάσταση 
του παλιού κτιρίου έγινε με τη 
χρήση σύγχρονης οικοδομικής 
τεχνολογίας και η τελική εικόνα 
συνδυάζει σύγχρονα καταστή-
ματα με λαχανικά, κρέατα, θα-
λασσινά και ψάρια από ντόπιους 
και διεθνείς παραγωγούς, μαζί 
με μια ποικιλία από ιδέες για 
έτοιμα γεύματα. Ένα σημαντικό 
τοπόσημο της συμπρωτεύουσας 
το οποίο θα αποτελεί και έναν 
χώρο κοινωνικής συγκέντρωσης 
επικοινωνίας και πολιτιστικών 
δράσεων. Ένα σημείο συνάντη-
σης, που θα αντανακλά τον πο-
λιτιστικό δυναμισμό της πόλης.

Με αυτό το ζωντανό παρά-
δειγμα επανερχόμαστε για να 
επισημάνουμε πως η αξιοποίη-
ση της κεντρικής αποθήκης της 
πρώην ΚΥΔΕΠ θα αποτελέσει 
μια σημαντική δέσμευση ενό-
ψει της κοινής μας καθόδου στις 
δημοτικές εκλογές του 2023. 

Είμαστε σε θέση έχοντας την 
γνώση και την εμπειρία, να προ-
βούμε στον κατάλληλο σχεδι-
ασμό για την ανάπλαση μιας 
ιδιαίτερα υποβαθμισμένης πε-
ριοχής που βρίσκεται στο πα-
ραλιακό μέτωπο της Αλεξαν-
δρούπολης και που αποτελεί επί 
χρόνια μόνιμη εστία μόλυνσης. 
Σε απόσταση αναπνοής από το 
κέντρο της πόλης και το λιμάνι, 
αυτός ο στρατηγικός χώρος για 
το πολεοδομικό μας συγκρό-
τημα μπορεί να αποτελέσει το 
όραμα και την τεκμηρίωση για 
την χωροταξική και οικονομική 
ανάπτυξη όλης της ευρύτερης 
περιοχής.

Ο χώρος των αποθηκών της 
ΚΥΔΕΠ με την αξιοποίησή του, 
μπορεί να επιλύσει ταυτόχρο-
να δύο μεγάλα ζητήματα της 
πόλης.

1.Να χωροθετήσει οριστικά 
την λαϊκή αγορά σε μια μόνιμη 
θέση η οποία δεν θα δημιουργεί 
προβλήματα στο κυκλοφοριακό 
και θα εξυπηρετεί άριστα τους 
δημότες και τους παραγωγούς.

2.Να δημιουργήσει ένα 
εμπορικό κέντρο με δημοτική 

αγορά που θα περιλαμβάνει λα-
χαναγορά, κρεαταγορά, ιχθυα-
γορά, δίπλα στην ιχθυόσκαλα 
και φυσικά καταστήματα εστί-
ασης και καφέ.

Θυμίζουμε, πως οι αποθήκες 
της ΚΥΔΕΠ παραμένουν εδώ και 
χρόνια ως μια εκτός σχεδίου πε-
ριοχή και στον άμεσο σχεδιασμό 
μας θα είναι να προβούμε στην 

πολεοδόμηση της περιοχής και 
την πολυπόθητη πράξη εφαρ-
μογής, η οποία θα οδηγήσει τον 
σημερινό ιδιοκτήτη του μεγά-
λου κτιρίου στην καταβολή της 
εισφοράς σε γη και χρήμα, που 
ανέρχεται περίπου στο 60% της 
αξίας της γης. Ταυτόχρονα θα 
οδηγήσουμε και την διοίκηση 
της «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ» στο τραπέζι 

των συζητήσεων, μια και το σύ-
νολο των κοινόχρηστων χώρων 
(προέκταση οδού Καραολή και 
Δημητρίου και πάρκα) ανήκουν 
στην ιδιοκτησία μια εταιρείας 
του δημοσίου που μέχρι σήμε-
ρα είχε άριστη συνεργασία με 
τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης 
(συνδιαχείριση των αποθήκες 
του ΟΣΕ στο λιμάνι κλπ).

1. Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ.
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-
βουλος
2. Ευάγγελος Μυτιληνός
Επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η νέα «ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ» 
παράδειγμα για την αξιοποίηση της 
αποθήκης της πρώην ΚΥΔΕΠ»

Η ΠΡΟΤΑΣΗ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
ΚΑΙ Β. ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ   

Ποια δύο μεγάλα ζητήματα της πόλης 
μπορεί να επιλύσει ταυτόχρονα ο 
χώρος των αποθηκών

Αναφορικά με το δελτίο τύ-
που που εξέδωσε το Υπουργείο 
Εργασίας την 30η Νοεμβρίου 
2022 με τίτλο «Παρατείνεται έως 
τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία 
για την ψηφιακή απογραφή του 
χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡ-
ΓΑΝΗ ΙΙ», ως Σύλλογος Οικο-
νομολόγων Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών Έβρου, θέλουμε να 
εκφράσουμε τον έντονο προβλη-
ματισμό και την δυσαρέσκεια μας 
απέναντι στις πρακτικές που ακο-
λουθούνται κατά την υλοποίηση 
του προγράμματος της ψηφιακής 
οργάνωσης των εργασιακών ζη-
τημάτων.

Ειδικότερα, η υποχρέωση που 
είχε ο επιχειρηματικός κόσμος 
με την επικουρία των οικονομο-
λόγων, λογιστών φοροτεχνικών, 
να διεκπεραιώσει την απογρα-

φική διαδικασία ψηφιακής ορ-
γάνωσης του χρόνου εργασίας 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, έληγε στις 30 
Νοεμβρίου 2022. Αυτή η διαδι-
κασία αποτέλεσε μία ακόμη πρό-
σθετη «μεταρρύθμιση» στη σω-
ρεία των νέων διαδικασιών που 
έχουν προστεθεί τα τελευταία 
χρόνια έναντι των επιχειρήσε-
ων. Το χρονικό διάστημα για την 
ολοκλήρωση της ψηφιακής απο-
γραφής του εργασιακού χρόνου, 
είχε αρχικά ορισθεί με την Υ.Α. 
49758/26.05.2022 σε δύο μή-
νες, με έναρξη την 01/10/2022, 
και λήξη την 30/11/2022. Εν 
αντιθέσει με την ως άνω κείμε-
νη νομοθεσία, το Υπουργείο Ερ-
γασίας εξέδωσε ένα απλό δελτίο 
τύπου στις 23/09/2022 μειώ-
νοντας το χρονικό διάστημα σε 
έναν μήνα, ήτοι από 01/11/2022 

έως 30/11/2022. Το αρχικό 
ερώτημα που γεννήθηκε στους 
κόλπους του επαγγελματικού κό-
σμου ήταν πως θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν τα λογιστήρια, οι 
επαγγελματίες λογιστές, και τα 
τμήματα μισθοδοσίας, στην νέα 
αυτή διαδικασία σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο 
ερώτημα με περισσότερο ρητο-
ρικό, αλλά ταυτόχρονα θεσμι-

κό χαρακτήρα, ήταν η περί της 
νομιμότητας εν λόγω ενέργεια, 
δηλαδή κατά πόσο είναι ισχυρό 
ένα δελτίο τύπου έναντι μίας δη-
μοσιευμένης σε ΦΕΚ Υπουργικής 
Απόφασης.

Αναμφίβολα οι ανωτέρω βε-
βιασμένες ενέργειες του Υπουρ-
γείου Εργασίας αποτελούν 
θεσμικά ατοπήματα που προ-
σβάλουν, αφενός το κύρος και 

την αξιοπιστία των διοικητικών 
οργάνων της Πολιτείας, και αφε-
τέρου δημιουργούν το πολλαπλά 
προβλήματα στα ήδη υφιστάμε-
να, τόσο στην καθημερινή λει-
τουργία των επιχειρήσεων, όσο 
και στην υλοποίηση αυτής της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

Ο Σύλλογός μας, και εν συ-
νόλω ο κλάδος των Οικονομο-
λόγων-Λογιστών-Φοροτεχνικών, 

υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστι-
κές πρωτοβουλίες της Πολιτείας 
εφόσον αυτές γίνονται αποδε-
δειγμένα προς όφελος του κοι-
νωνικού συνόλου, του δημοσίου 
συμφέροντος και του επιχειρη-
ματικού κλίματος, συντεταγμένα, 
με υπευθυνότητα και μεθοδικό-
τητα κατά την εφαρμογή.

Ωστόσο, είναι κοινή διαπίστω-
ση ότι οι ανωτέρω ακολουθού-
μενες τακτικές του Υπουργείου 
Εργασίας, αποδεικνύουν την 
απουσία συν-αντίληψης, κοινής 
λογικής και συναίνεσης.

Κλείνοντας, η πρόσφατη πα-
ράταση των 20 ημερών που δό-
θηκε, με το ελλιπούς νομιμότη-
τας δελτίο τύπου, παραμένει να 
αποτελεί ένα έωλο βήμα, σε μία 
διαδικασία που μέχρι σήμερα, 
μάλλον δημιουργεί περισσότε-
ρα προβλήματα από αυτά που 
στοχεύει να λύσει.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σύλλογος Οικονομολόγων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Έβρου

Για θεσμικά ατοπήματα καταγγέλλουν το 
Υπουργείο Εργασίας οι οικονομολόγοι του Έβρου
Μετά την πρόσφατη παράταση του Υπ. 
Εργασίας για το ζήτημα της ψηφιακής 
απογραφή εργαζομένων στο σύστημα 
Εργάνη ΙΙ 
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Παρέμβαση

Το ΚΤΕΛ Έβρου και το Γ.Π.Σ. Αλεξανδρούπολης

Το παράδειγμα της Καλαμάτας

Π
αρευρέθηκα στο πρόσφα-
το δημοτικό συμβούλιο με 
θέμα την έγκριση του Γενι-
κού  Πολεοδομικού  Σχεδίου 
(ΓΠΣ). Η  ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση για το κρίσιμο αυτό 

θέμα   επικεντρώθηκε- σωστά-  και στην 
χωροθέτηση του ΚΤΕΛ Έβρου με σκοπό  
την απομάκρυνσή του από το κέντρο της 
πόλης.   Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου  είχε την ευγένεια να μου δώσει 
το λόγο για να διατυπώσω για πολλοστή 
φορά την άποψή μου. Εδώ και χρόνια 

υποστηρίζω  ότι η μετακίνηση του 

ΚΤΕΛ  θα πρέπει να συνδεθεί  με  το  

γεωστρατηγικό  ρόλο της Αλεξαν-

δρούπολης και του λιμανιού της για 

την μετατροπή της σε ένα μεγάλο δι-

αμετακομιστικό και συγκοινωνιακό 

κόμβο.   

 Σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία που όλος 
ο κόσμος μιλάει για την Αλεξανδρούπο-
λη, έχουμε στη διάθεσή μας μια ευκαιρία,  
που   αν την αξιοποιήσουμε, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα σπουδαίο κόμβο δι-
εθνών μεταφορών και να ενταχθούμε με 
προνομιακή θέση στο παγκόσμιο σύστημα   
logistics,  ως  ένα από τα μεγαλύτερα λι-
μάνια της Μεσογείου με μια τεράστια ευ-
ρωπαϊκή ενδοχώρα από τα Βαλκάνια, μέχρι  
τον Εύξεινο Πόντο και τη Βαλτική θάλασ-
σα. Να γίνουμε δηλαδή τα Δαρδανέλλια 
της στεριάς. 

Με βάση αυτήν την προοπτική είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ενός σύν-

θετου διεθνούς  τερματικού σταθμού, 

όπου θα καταλήγουν όλα  τα εγχώρια 

και διεθνή μέσα μεταφοράς, στο ανα-

τολικό τμήμα της πόλης,  στην αφε-

τηρία της ανατολικής περιφερειακής 

οδού που θα συνδέει το λιμάνι με την 

Εγνατία και τη ΒΙ.ΠΕ.  Το τρένο, το ΚΤΕΛ, 
το λιμάνι, το αστικό ΚΤΕΛ και τα ταξί, σε 
σύνδεση με το αεροδρόμιο,  θα δημιουρ-
γήσουν έναν  δυναμικό πόλο ανάπτυξης 
που  θα προσελκύσει    υπηρεσίες  εμπορί-
ου, ξενοδοχείων , εστίασης, καταστημάτων,  
τραπεζών, μεταφορών, στάθμευσης, διαφή-
μισης  κλπ, δημιουργώντας  εκατοντάδες 
νέες θέσεις εργασίας.  Ταυτόχρονα θα δι-
ευκολύνει τους επιβάτες για την μετάβασή 
τους στον τελικό  προορισμό τους ή στο 
σπίτι τους, με κάποιο άλλο μέσο. 

Αυτή η προοπτική δεν είναι κάποια φα-
ντασία ονειροπόλων.   Αποτελεί χειροπια-
στή πραγματικότητα  σε όλες τις σημαντικές 
πόλεις της Ευρώπης.  Ένας  ορθολογιστής   
τεχνικός και οικονομικός σύμβουλος του 
ΚΤΕΛ  θα συμβούλευε στους μετόχους του 
να μη χάσουν αυτή την ευκαιρία, να μετέ-
χουν δηλαδή στην κοσμογονία που αναμέ-
νεται να λάβει χώρα στην πόλη μας. Να  εκ-
μεταλλευτούν  τον κεντρικό ρόλο τους στις 
μεταφορές επιβατών με την άσκηση παρά-
πλευρων δράσεων σε πολύ αποδοτικούς 
τομείς, εντός του χώρου του τερματικού 
σταθμού.  Όσο για το ακίνητό τους στην δυ-

τική τουριστική περιοχή θα τους 
πρότεινε αρκετούς  τρόπος για 
πιο αποδοτική εκμετάλλευση. 

Η δημοτική αρχή , η Περι-
φέρεια και η Κυβέρνηση θα 
πρέπει να σχεδιάσουν την 
Αλεξανδρούπολη του μέλ-
λοντος  και να προβλέψουν 
όλα  τα έργα αστικής υποδο-
μής και τις δράσεις που απαι-
τούνται, ώστε η πόλη να υποδε-
χθεί  χωρίς προβλήματα τις νέες 
λειτουργίες, τις συγκοινωνια-
κές  ανάγκες και  την μεγάλη 
αύξηση του πληθυσμού της   
στα επόμενα  χρόνια.  Χρεια-
ζόμαστε ένα master plan, ένα σχέδιο ολι-
στικής αστικής ανάπτυξης.

Και να μην ξεχνάμε ότι τώρα ό,τι και  να 
ζητήσουμε από την Κυβέρνηση και από τις 
Βρυξέλλες θα το πετύχουμε, αρκεί να είναι 
επιστημονικά και  αναπτυξιακά τεκμηριωμέ-
νο και να εντάσσεται στις γεωστρατηγικές 
προοπτικές της πόλης. Διότι η Αλεξανδρού-
πολη αποτελεί μια πολύτιμη πραγματικότη-
τα για την Περιφέρεια και για ολόκληρη τη 
χώρα.  Αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Και φυσικά πρέπει να ζητήσουμε μέτρα για 
την προστασία του ιστορικού περιβάλλο-
ντος, και την ανάδειξη και  διαφύλαξη  των  
κτηρίων του παλιού Γαλλικού  σταθμού.  Θα 
μπορούσαν, με μια κατάλληλη αρχιτεκτονι-
κή μελέτη, να αποτελέσουν ενεργό τμήμα 

των δραστηριοτήτων του Τερμα-
τικού Σταθμού, διασφαλίζοντας 
έτσι την  διαχρονική ύπαρξη και 
συντήρησή τους,  με την ένταξή 
τους στη ζωή της πόλης. 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-

διο   θα τα θεσμοθετήσει όλα 

αυτά και θα τα κάνει νόμο του 

κράτους. Θα είναι για την πό-

λη μας ο,τι είναι το Σύνταγμα 

για τη χώρα. Θα δεσμεύσει δε 

και τις εκτάσεις  που θα απαι-

τηθούν για την υλοποίηση των σχεδι-

ασμών του.  

Ο ρόλος των επιστημόνων 
του Δήμου

Στην γνωμοδότηση της αρμόδιας υπη-
ρεσίας του δήμου Αλεξανδρούπολης για τη 
Β’ φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδί-

ου, αναφέρονται τα εξής:
Το προτεινόμενο ΕΠΣ (Ει-

δικό Πολεοδομικό Σχέδιο) 

της παραλιακής περιοχής 

και της χερσαίας ζώνης 

του λιμένα δύναται να 

επεκταθεί και πιο ανα-

τολικά ώστε να συμπερι-

λάβει τις πρώην αποθήκες 

ΚΥΔΕΠ και τον πρώην χώρο 

του ΟΣΕ στο γαλλικό Σταθμό. 

Έτσι, θα επανεξετασθούν συνολι-

κά και τα ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με τη χωροθέτηση 

των μεταφορικών υποδομών 

στη λογική των συνδυασμέ-

νων δράσεων (πχ κοινά τερματικά ΟΣΕ, 

Αστικό ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ, λιμένας κλπ) .   

Αυτή η προφανής επιστημονική τεκμη-
ρίωση των αρμόδιων πολεοδόμων και χω-
ροτακτών του δήμου υποτιμήθηκε  στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, με το επιχείρημα ότι το ΚΤΕΛ δια-
θέτει ιδιόκτητο οικόπεδο στη δυτική (του-
ριστική) ζώνη , ενώ στα ανατολικά δεν 
υπάρχει διαθέσιμη γη.

«Η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή όχι 
δεν αποτελεί  τεκμήριο πολεοδο-
μικών επιλογών στον χωροταξικό 
σχεδιασμό»

Και όμως  η  σχετική νομοθεσία ανα-

φέρει ότι η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή όχι 

δεν αποτελεί  τεκμήριο 

πολεοδομικών επιλογών 

στον χωροταξικό σχεδι-

ασμό, πόσο μάλλον για  

ζητήματα που αφορούν 

κρίσιμους μακροχρόνι-

ους σχεδιασμούς.  Στην 
ανατολική περιοχή   υπάρ-
χουν   αναξιοποίητες εκτά-
σεις της  ΓΑΙΑΟΣΕ.  Είναι 
γνωστό  ότι αυτές παραχω-
ρήθηκαν  προ πολλών χρό-
νων,  στον τότε   δημόσιο 
οργανισμό για να αναπτύξει το κοινωφε-
λές δίκτυό του.  Οφείλει λοιπόν να πα-
ραχωρήσει  στο δήμο Αλεξανδρούπολης 
ένα μικρό τμήμα γης,  για ένα έργο που 
θα εξυπηρετεί και τον ΟΣΕ, μια και θα με-
ταφέρει εκεί και τον δικό του επιβατικό 
σταθμό. Το ίδιο συνέβη και επί  δημαρ-
χοντίας Τάσου Σουλακάκη με τη δωρεάν 

παραχώρηση σε χρήση του χώρου μεταξύ 
των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ και της απένα-
ντι οικοδομικής γραμμής, όπου βρίσκεται 
το πευκόφυτο αλσύλλιο.  Θα ήταν μάλι-

στα θεμιτή και η μεσολάβηση της κυ-

βέρνησης, σε έναν οργανισμό δημόσι-

ου συμφέροντος, όπως είναι η ΓΑΙΟΣΕ, 

για την παραχώρηση των εκτάσεων , 

ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο τερμα-

τικός σταθμός  εν όψει   του στρατη-

γικού  ρόλου  της Αλεξανδρούπολης, 

όπως και η ίδια υποστηρίζει.   

Αλλά πέραν αυτών,  υπάρχουν πολλά 
εργαλεία που διαθέτει ο Δήμος στην υλο-
ποίηση του πολεοδομικού του σχεδιασμού, 
τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι πολεο-
δόμοι ου Δήμου.

Οι  δεσμεύσεις γης, οι απαλλοτρι-

ώσεις, η εισφορά σε γη και χρήμα με 

την ένταξη στο σχέδιο πόλης και   η 

μακροχρόνια μίσθωση είναι τα  πιο συ-

νήθη. Μάλιστα είναι γνωστό ότι  υπήρ-

ξε συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης 

μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΚΤΕΛ, το  οποίο 

ακυρώθηκε,  για άγνωστους  λόγους. 

Λέγεται ότι εφ’ όσον η άποψη του δή-
μου είναι γνωμοδοτική δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία τι θα αποφασίσουμε. Δυστυχώς η 
ασφαλιστική δικλείδα της «γνωμοδότησης» 
αντί της «απόφασης»,  μπήκε διότι πολλές 
φορές τα δημοτικά συμβούλια  αρκούνται 
στην «πολιτική βούληση» και όχι στην επι-
στημονική τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς πρέ-

πει να αποφύγουν  αν θέλουν να  παίρνουν 
στα  σοβαρά τις αποφάσεις τους. Για αυτό 

είναι πολύ σημαντικός ο επιστημονικός  

και θεσμικός ρόλος  των άριστων  και 

έμπειρων επιστημόνων  που διαθέτει 

ο Δήμος. Αυτοί είναι οι τεχνικοί σύμ-

βουλοι του Δημάρχου και του Δημο-

τικού συμβουλίου.    

Μου έλεγε ο  σπουδαίος πρώην δήμαρ-
χος Καλαμάτας,   ο Σταύρος Μπένος, ότι 
μόλις εξελέγη δήμαρχος το 1978, ζήτησε 
από τον κορυφαίο τότε πολεοδόμο της χώ-
ρας, τον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, να γίνει 
σύμβουλός του.  Εκείνος δέχθηκε να το κά-
νει και μάλιστα αφιλοκερδώς, αλλά με έναν 
όρο: Να είναι ο δήμαρχος ανοιχτός στις 
νέες ιδέες και τολμηρός στις αποφάσεις 
του.   Ο Σταύρος Μπένος τήρησε την 

υπόσχεσή του: Όταν ο Διαμαντόπουλος 

του πρότεινε να μειώσει το ύψος των 

κτηρίων από πέντε ορόφους σε τρεις,  

να ανοίξει πλατειές λεωφόρους και να 

δημιουργήσει μεγάλους ελεύθερους 

χώρους,   τα δέχθηκε και τα εφάρμοσε. 

Και δεν υπολόγισε το τεράστιο πολι-

τικό κόστος, ούτε τα πρόσκαιρα συμ-

φέροντα των χιλιάδων δημοτών του.    

Έτσι γεννήθηκε  η νέα Καλαμάτα, ένα 

πρότυπο πολεοδομικού σχεδιασμού.   Γι 

αυτό οι συμπολίτες του  τον επανεξέ-

λεξαν  και για την επόμενη τετραετία. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Διαβάστε αύριο στη Γνώμη 
μια πραγματική ιστορία για τη 
συνεργασία ενός οραματικού 
δημάρχου και ενός κορυφαίου 

πολεοδόμου, σε μια πραγματική 
πόλη

Η  σχετική νομοθεσία αναφέρει 
ότι η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή όχι δεν 
αποτελεί  τεκμήριο πολεοδομικών 

επιλογών στον χωροταξικό 
σχεδιασμό, πόσο μάλλον για  

ζητήματα που αφορούν κρίσιμους 
μακροχρόνιους σχεδιασμούς
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Η κατασκευή του πλέον 
αποδοτικού εργοστασίου ηλε-
κτροπαραγωγής στην Ελλάδα 
μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο 
λόγος για το CCGT Κομοτη-
νής ισχύος 877 MW που ανή-
κει στη «Θερμοηλεκτρική Κο-
μοτηνής», την κοινή εταιρεία 
των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και MOTOR 
OIL και αναμένεται να τεθεί 
σε λειτουργία το 2024. Οι δύο 
όμιλοι κατέχουν από 50% της 
θυγατρικής που θα λειτουργεί 
το εργοστάσιο.

Η τελική φάση της κατα-
σκευής σηματοδοτήθηκε από 
την παραλαβή και εγκατάστα-
ση του βασικότερου μέρους 
του εξοπλισμού μίας μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, του αεριοστρόβιλου. 
Ο αεριοστρόβιλος 9000HL 

έχει κατασκευαστεί από τη 
Siemens Energy και τοποθε-
τήθηκε στο χώρο του υπό κα-
τασκευή εργοστασίου στη ΒΙ-
ΠΕ Κομοτηνής την περασμένη 
εβδομάδα.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ανάρτηση 
της στο LinkedIn έκανε γνω-
στό το γεγονός της παραλαβής 
και εγκατάστασης του αεριο-
στρόβιλου που αποτελεί αιχμή 
της συγκεκριμένης τεχνολογί-
ας και προσδίδει την υψηλότε-
ρη θερμική απόδοση στη νέα 
μονάδα, φτάνοντας το 64%. Η 
MOTOR OIL στην πρόσφατη 
παρουσίαση του στρατηγικού 
της σχεδίου για την ενεργεια-
κή μετάβαση της το 2030 έχει 
συμπεριλάβει το CCGT Κομο-
τηνής στις επενδύσεις και χα-
ρακτηρίζει τον σταθμό ως τον 

πλέον ενεργειακά αποδοτικό 
της Ελλάδας.

Οι εργασίες
Με ανάρτηση στο LinkedIn 

ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανα-
κοινώνει τα εξής: «Η παραλα-
βή, εκφόρτωση, μεταφορά σε 
μήκος περίπου 60 χιλιόμετρων 
και η τοποθέτηση του ολοκλη-

ρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, 
με την αγαστή συνεργασία και 
υποστήριξη από τους τοπικούς 
φορείς και υπηρεσίες των νο-
μών Έβρου και Ροδόπης». Η 
ΤΕΡΝΑ που κατασκευάζει το 
έργο του νέου CCGT προκει-
μένου να μεταφερθεί ο αερι-
οστρόβιλος πραγματοποίησε 
καθαρισμούς τεχνικών έργων 

και οδών, βελτιώσεις οδοποι-
ίας και ιρλανδικών διαβάσε-
ων (σημεία του δρόμου που 
διασταυρώνονται με χείμαρ-
ρους) καθώς και προσωρινές 
υποστυλώσεις γεφυρών και 
τεχνικών έργων, οι οποίες θα 
παραμείνουν στη διάθεση των 
τοπικών κοινωνιών.

Η επένδυση
Το ύψος της επένδυσης των 

δύο εταιρειών για το νέο σταθ-
μό ηλεκτροπαραγωγής ανέρχε-
ται στα 377 εκ. ευρώ. Οι εκ-
πομπές CO2 της μονάδας θα 
είναι 75% χαμηλότερες σε σχέ-
ση με έναν λιγνιτικό σταθμό 
και η λειτουργία της αναμέ-
νεται το 2024.

Στη Θράκη το αποδοτικότερο εργοστάσιο 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα

O ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ            

Για τη μεταφορά του, η ΤΕΡΝΑ εκτέλεσε 
βελτιωτικά έργα οδοποιίας σε Έβρο και 
Ροδόπη 

Κατά την διάρκεια του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Έβρου στις 
30-11-2022 συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Φ.Σ. Έβρου που εκλέχτη-
κε στις αρχαιρεσίες της 13 ης 

Νοεμβρίου 2022 ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαλάκης Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιουρτσόγλου 
Χρήστος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστόλου Ιω-
άννης
ΤΑΜΙΑΣ: Αχτσής Στέργιος
ΜΕΛΗ: Ζώη Αναστασία
Κυριακούδη Άννα
Πιτιακούδης Κωνσταντίνος
Σιανκούρη Αναστασία
Τερζής Αναστάσιος

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε 
σώμα, μετά τις εκλογές 
της 13ης Νοεμβρίου

Συνελήφθη την 01-12-2022 το 
βράδυ, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων Έβρου από αστυνομικούς 
του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγ-
χου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδα-
πός, κατηγορούμενος για νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματική δραστηριό-
τητα και κλοπή. Ειδικότερα, ο δράστης 
οδηγώντας πολυτελές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων, προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει έξοδο από τη Χώρα. Κατά 
τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματο-

ποίησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι 
το όχημα είναι καταχωρημένο από τις 
Αρχές του Λουξεμβούργου ως «κλαπέν 
– υπεξαιρεθέν – απολεσθέν». Κατασχέ-

θηκε το παραπάνω όχημα. Την προανά-
κριση ενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού 
Ελέγχου Κήπων.

Εβρος: Προσπάθησε να περάσει τα σύνορα με 
πολυτελές ΙΧ, κλεμμένο από το Λουξεμβούργο

Συνελήφθη για 
νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματική 
δραστηριότητα και κλοπή

Το νέο ΔΣ του 
Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Έβρου

Ανακοινώνεται ότι από 02 έως 16 
Δεκεμβρίου 2022 από 08:00 Ω έως 
15:00 Ω θα εκτελούνται καταστροφές 
ναρκών στο ΠΒ - ΠΑ «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑ-

ΛΟΥ», στην περιοχή «ΤΑΦΟΣ».
Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται 

αυτή που περικλείεται από τα χωριά: 
ΒΡΥΣΙΚΑ – ΚΥΑΝΗ – ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ – 
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ – ΛΑ-
ΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ - ΑΜΟΡΙΟ - ΨΑ-
ΘΑΔΕΣ.

Στην παραπάνω περιοχή, τις πα-
ραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΑΠΑ-

ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η κυκλοφορία 
ατόμων ή οχημάτων και ποιμνίων για 
αποφυγή ατυχημάτων. Όποιος, με-
τά το πέρας των καταστροφών, βρί-
σκει οποιοδήποτε θραύσμα, ΝΑ ΜΗΝ 
ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ, αλλά να εντοπίζει τη θέ-
ση του και να ειδοποιεί αμέσως την 
πλησιέστερη αστυνομική ή στρατιω-
τική αρχή. 

Ανακοίνωση καταστροφής ναρκών έως 16 Δεκεμβρίου 

Σε περιοχές του 
κεντρικού Έβρου 
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«Ματωμένος» ήταν ο Νο-
έμβριος στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, όπου τα 
θανατηφόρα και σοβαρά τρο-
χαία ατυχήματα σχεδόν διπλα-
σιάστηκαν σε σχέση με τον Νο-
έμβριο του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 
στους δρόμους της ΑΜΘ, τον 
προηγούμενο μήνα, σημειώθη-
καν 22 τροχαία δυστυχήματα 
(έναντι 24 το 2021). 

Ειδικότερα σημειώθηκαν:
-5 θανατηφόρα τροχαία 

ατυχήματα (έναντι 3 το 2021)
-4 σοβαρά τροχαία ατυχή-

ματα (έναντι 2 το 2021)
-13 ελαφριά τροχαία ατυ-

χήματα (έναντι 19 το 2021)
Από τα τροχαία δυστυχή-

ματα που συνέβησαν σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές των 
ανωτέρω περιφερειακών ενο-
τήτων καταγράφηκαν συνο-
λικά 40 παθόντες (έναντι 35 
το 2021). 

Ειδικότερα καταγράφηκαν:
-5 νεκροί (έναντι 4 το 2021)
-4 βαριά τραυματίες (έναντι 

2 το 2021)
-31 ελαφρά τραυματίες 

(έναντι 29 το 2021)
Τα κυριότερα αίτια των τρο-

χαίων ατυχημάτων – δυστυχη-
μάτων, όπως προέκυψε από 

την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:

-Οδήγηση σε κατάσταση 
μέθης

-Η παραβίαση προτεραιό-
τητας 

-Η παραβίαση σημάνσεων
-Η κίνηση στο αντίθετο ρεύ-

μα 

10.142 παραβάσεις
σε ένα μήνα

Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, τον μήνα Νοεμ-
βρίου του 2022, βεβαιώθηκαν 
συνολικά 10.142 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 2.050 ήταν 
επικίνδυνες παραβάσεις, ως 
ακολούθως: 
•  1.232 για υπερβολική τα-

χύτητα
•  100 για οδήγηση υπό την 

επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
•  78  για κίνηση στο αντίθε-

το ρεύμα 
•  31  για παραβίαση ερυθρού 

σηματοδότη 
•  175 για μη χρήση κράνους 

κατά την οδήγηση
•  239 για μη χρήση της ζώνης 

ασφαλείας κατά την οδήγηση 
•  122 για χρήση κινητού τη-

λεφώνου κατά την οδήγηση  
•  8 για αντικανονικό προσπέ-

ρασμα 
•  47 για φθαρμένα ελαστικά 
•  18 για αντικανονικούς ελιγ-

μούς  

Συμβουλές Οδικής 
Ασφάλειας 

Η Ελληνική Αστυνομία ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένη στα 
θέματα ασφαλούς οδήγησης 
και οδικής ασφάλειας με σκο-
πό να συμβάλλει στη μείωση 

των τροχαίων ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε 
όλους τους οδηγούς και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου 
ότι η οδική ασφάλεια είναι 
υπόθεση όλων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι οδη-

γοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, να οδηγούν 
με σύνεση και προσοχή και να 
ακολουθούν τις υποδείξεις και 
τις συμβουλές του προσωπι-
κού της Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

•Μαθαίνω και εφαρμόζω 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας 

•Έχω διαρκώς τεταμένη την 
προσοχή μου στην οδήγηση 
και τον έλεγχο του οχήματος

•Όταν οδηγώ δεν έχω κα-
ταναλώσει οινοπνευματώδη 
ποτά 

•Δεν παραβιάζω τα όρια τα-
χύτητας 

•Φορώ πάντα ζώνη ασφα-
λείας 

•Τοποθετώ τα παιδιά σε 

παιδικό κάθισμα στο πίσω μέ-
ρος του αυτοκινήτου και τους 
φορώ ζώνη ασφαλείας 

•Σε περίπτωση που οδηγώ 
ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτο-
σικλέτα φορώ πάντα κράνος 

•Δεν κάνω αντικανονικά 
προσπεράσματα 

•Δεν παραβιάζω τον κόκκι-
νο σηματοδότη 

•Σταματώ στο STOP και δί-
νω προτεραιότητα 

•Δεν μιλώ στο κινητό όταν 
οδηγώ 

•Δίνω προτεραιότητα στους 
πεζούς 

•Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές 
θα επαναλαμβάνονται διαρκώς 
με σκοπό να συμβάλλουν στην 
εμπέδωση της κυκλοφοριακής 
και οδικής κουλτούρας.

«Ματωμένος» Νοέμβριος στους 
δρόμους της Περιφέρειας ΑΜΘ

ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ    

Βεβαιώθηκαν 2.050 επικίνδυνες 
παραβάσεις σε ένα μήνα 

 Κατά 16,1% ήταν λιγότερες στη διάρκεια του Νο-
εμβρίου οι συλλήψεις «περί αλλοδαπών» στην ΑΜΘ, σε 
σχέση με τον Οκτώβριο (2022), ήταν όμως κατά 36,4% 
περισσότερες σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021, όπως 
προκύπτει από τα επίσημα μηνιαία στοιχεία που δημοσι-
οποίησε η Ελληνική Αστυνομία. Συνολικά, στη διάρκεια 
του περασμένου Νοεμβρίου συνελήφθησαν για παράβαση 
του νόμου «περί αλλοδαπών» 599 άτομα, αριθμός αυ-
ξημένος κατά 160 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021, 
και μειωμένος κατά 115 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 
τρέχοντος έτους. (ΕΡΤ)

Info

Κινητοποίηση πραγματο-
ποίησαν μέλη του ΚΚΕ και 
της ΚΝΕ στο σημείο όπου βρί-
σκεται εκτροχιασμένος συρ-
μός, φορτωμένος με πολε-
μικό υλικό του αμερικανικού 
στρατού, που έφτασε πριν από 
λίγες ημέρες στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης και μεταφέ-
ρεται στο εξωτερικό. Το τρένο 
εκτροχιάστηκε λίγο έξω από το 
λιμάνι της πόλης, στην περιο-
χή του Γαλλικού Σταθμού. Στο 
σημείο βρίσκονται γερανοί και 
άλλα μηχανήματα προκειμένου 
να επαναφέρουν τον συρμό 
στις ράγες, αλλά και δυνάμεις 
της αστυνομίας.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της 
ΚΝΕ προχώρησαν στη συμβο-
λική αυτή δράση, κρατώντας 
πανό και φωνάζοντας συνθή-
ματα όπως «Η Αλεξανδρού-
πολη λιμάνι των λαών και όχι 
ορμητήριο των ιμπεριαλιστών» 
και «Καμία εμπλοκή καμία συμ-
μετοχή, να φύγουνε οι βάσεις 
και οι Αμερικανοί”.

Στο σημείο, ο Διονύσης 
Κλάδης, μέλος της ΚΕ και 
γραμματέας της Επιτροπής 
Περιοχής Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης του ΚΚΕ, 
τόνισε: «Με τη σημερινή μας 
συμβολική κινητοποίηση εδώ, 
λίγα μέτρα από το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, μέσα στον 
οικιστικό ιστό, δίπλα στο τρέ-
νο που μεταφέρει άρματα και 
πολεμικό υλικό και το οποίο 
εκτροχιάστηκε, θέλουμε να 
αναδείξουμε σε όλο τον λαό 

της πόλης, της περιοχής, της 
χώρας συνολικά τα εξής: Δί-
πλα απ’ τα σπίτια μας, από 
τις δουλειές μας περνάει επι-
κίνδυνο πολεμικό υλικό που 
εγκυμονεί κινδύνους για την 
ασφάλειά μας, όπως δυστυχώς 
επιβεβαιώνει το σημερινό ατύ-

χημα. Δίπλα από τα σπίτια μας 
και τις δουλειές μας μεταφέ-
ρονται άρματα μάχης και άλλο 
πολεμικό υλικό. Κομμάτια μιας 
πολεμικής μηχανής του ΝΑ-
ΤΟ που μακελεύει μαζί με την 
αντίστοιχη της Ρωσίας τον λαό 
της Ουκρανίας, της Ρωσίας και 

ετοιμάζεται να συμπαρασύρει 
στη δίνη της τους λαούς και 
σε άλλες περιοχές, τον λαό και 
της δικής μας χώρας.

Δίπλα από τα σπίτια μας, τις 
δουλειές μας, οι εικόνες είναι 
αποκαλυπτικές. Έχουν κάνει 
με ευθύνη και της σημερινής 

κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και 
της προηγούμενης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ την περιοχή μας ορμητή-
ριο φονιάδων και στόχο των 
αντιπάλων τους. Καλούμε να 
δυναμώσει η πάλη για απε-
μπλοκή της χώρας μας από 
τον πόλεμο. Καμία συμμετο-
χή, καμία εμπλοκή στον πόλε-
μο που διεξάγεται στα εδάφη 
της Ουκρανίας. Αυτό συμφέρει 
και τον λαό της Ουκρανίας, και 
τον λαό της Ρωσίας, και τον 
δικό μας λαό. Γιατί στην Ου-
κρανία μακελεύονται οι λαοί 
της Ουκρανίας και της Ρωσίας 
για τους ανταγωνισμούς των 
λίγων, για τους πλούσιους. Τον 
ίδιο εχθρό έχουμε και στη χώ-
ρα μας. Για τα ίδια συμφέρο-
ντα των λίγων φυσικά ο λαός 
μας κινδυνεύει όπως σήμερα 
εδώ, κρυώνει, πεινάει. Καμία 
εμπλοκή, καμιά συμμετοχή!».

Αλεξανδρούπολη: Τρένο με πολεμικό υλικό των ΗΠΑ 
εκτροχιάστηκε κοντά στον Γαλλικό Σταθμό

Κινητοποίηση του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ 
στο σημείο  
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Στο μικροσκόπιο της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού μπαίνει για 
τρεις μήνες ο κλάδος των πετρε-
λαιοειδών, καθώς η χαρτογρά-
φησή του, δείχνει ασυμμετρίες 
στην μετακύλιση των τιμών και 
στα τρία στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής και διάθεσης (διύ-
λιση, εμπορία, λιανική διάθεση) 
στην ελληνική αγορά. Η Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε 
την εκκίνηση κανονιστικής πα-
ρέμβασης στον κλάδο των πε-
τρελαιοειδών.  

Χαρτογράφηση πετρελαιο-

ειδών

Η εκκίνηση της κανονιστικής 
παρέμβασης βασίζεται στα πο-
ρίσματα της Χαρτογράφησης 
της αγοράς Πετρελαιοειδών, η 
οποία εκκίνησε με απόφαση της 
ΕΑ στις 22 Μαρτίου 2022. Η 
Χαρτογράφηση της ΕΑ κάλυψε 
επιλεκτικά την αμόλυβδη βεν-
ζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο 
κίνησης και το πετρέλαιο θέρ-
μανσης και εξέτασε τη μετακύ-
λιση τιμών (pass through) στην 
αλυσίδα παραγωγής και διανο-
μής πετρελαιοειδών προϊόντων 
στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, εξετάστη-
κε κυρίως το φαινόμενο της 
ασυμμετρικής προσαρμογής 
των τιμών των καυσίμων σε 
μεταβολές του κόστους κτήσης 
προϊόντος μεταξύ των τριών 
σταδίων παραγωγής και διανο-
μής (αναφερόμενο και ως φαι-
νόμενο της «ρουκέτας και του 
φτερού» ή Rockets & Feathers).

Η οικονομετρική ανάλυση 
εστίασε στο άμεσο αποτέλεσμα 
της μεταβολής του κόστους κτή-
σης προϊόντος στις τιμές. Το τε-
λικό πόρισμα της ανάλυσης, η 
οποία περιορίστηκε στο νομό 
Αττικής, αγορά όπου υπάρχει πε-
ρισσότερη ανταγωνιστική έντα-
ση, δείχνει την ύπαρξη ασυμμε-
τρίας και για τα τρία προϊόντα 
και στα τρία στάδια της αλυσί-

δας παραγωγής και διάθεσης 
(διύλιση, εμπορία, λιανική διά-
θεση). Από περαιτέρω οικονο-
μετρική ανάλυση, φαίνεται πως 
για τα προϊόντα βενζίνη 95 και 
πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει 
ασύμμετρη μετακύλιση στις τι-
μές λιανικής (πρατηρίου) ύστερα 
από μια αλλαγή της τιμής των 
εταιρειών χονδρικής.

Για τα εν λόγω προϊόντα η 
ασυμμετρία εμφανίζεται ταυτό-
χρονα με την αλλαγή της τιμής 
χονδρικής (άμεσο αποτέλεσμα) 
και εξακολουθεί να υφίστα-
ται σωρευτικά ύστερα από πέ-
ντε ημέρες (aggregate pass-
through), παρόλο που βαίνει 
μειούμενη. Περαιτέρω, η ΓΔΑ 
εξέτασε τον τρόπο τιμολόγησης 
των τριών προϊόντων και άλλα 
στοιχεία που ενδέχεται να συν-
δέονται με την παρατηρούμενη 
ασυμμετρία.

Ως προς τις συνθήκες αντα-
γωνισμού προκαταρκτικώς πα-
ρατηρούνται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

Υψηλός βαθμό συγκέντρω-
σης στην αγορά διύλισης. Μέ-
τριο προς χαμηλό βαθμό συγκέ-
ντρωσης στην αγορά χονδρικής. 
Σημειώνεται ότι στην αγορά λια-
νικής λειτουργούν περί τα 5.000 
πρατήρια στην Ελλάδα, ωστόσο 
ο ανταγωνισμός είναι τοπικός, 
επομένως το επίπεδο συγκέ-
ντρωσης ενδέχεται να διαφέ-
ρει ανά περιοχή και θα πρέπει 
να εξεταστεί ενδελεχώς.

Σημαντική αύξηση του κύ-
κλου εργασιών και δεικτών κερ-
δοφορίας των επιχειρήσεων δι-
ύλισης και χονδρικής εμπορίας 
το εξεταζόμενο διάστημα.

Εκ πρώτης όψεως, ιδιαίτερα 
αυξημένο περιθώριο κέρδους 
των εταιριών διύλισης το 2022 
(σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση 
με το 2021), ωστόσο τα στοιχεία 
πρέπει να επιβεβαιωθούν με πε-
ραιτέρω έρευνα ανά προϊόν.

Στις ακριβότερες χώρες 
της Ευρώπης

Με την απόφαση έναρξης 
της κανονιστικής παρέμβασης, 
ολοκληρώνεται η χαρτογράφη-
ση. Στο πλαίσιο της εκκινηθείσας 
διαδικασίας, θα εξεταστούν εις 
βάθος οι συνθήκες ανταγωνι-
σμού στις οικείες αγορές, προ-
κειμένου να διευκρινιστούν τόσο 
αν η παρατηρούμενη ασυμμε-
τρία, και γενικότερα η αύξηση 
της τιμής αυτών των προϊόντων 
την τελευταία διετία, οφείλονται 
στην απουσία συνθηκών αποτε-
λεσματικού ανταγωνισμού, όσο 

και ζητήματα αναφορικά με το 
μηχανισμό τιμολογιακής πολι-
τικής, την τήρηση αποθεμάτων 
ασφαλείας και άλλων πιθανών 
φραγμών εισόδου και ανάπτυ-
ξης της αγοράς και τη διατήρη-
ση υψηλού περιθωρίου κέρδους 
από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Συναφώς, σημειώνεται ότι 
η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 
ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες 
στις τιμές των υγρών καυσίμων 
προ φόρων (απλή αμόλυβδη 
βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), 
σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
ασυμμετρικής προσαρμογής στη 

διαμόρφωση των τελικών τιμών 
των καυσίμων (τιμές αντλίας), 
ιδιαίτερα για βενζίνη 95 και πε-
τρέλαιο θέρμανσης, και αύξη-
σης του περιθωρίου κέρδους 
στα διάφορα στάδια της αξια-
κής αλυσίδας.

Διαδικασία
Εφόσον, κατά το πρώτο αυτό 

στάδιο, διαπιστωθεί κατ’ αρχάς 
η μη ύπαρξη συνθηκών αποτε-
λεσματικού ανταγωνισμού στον 
υπό διερεύνηση κλάδο, η ΕΑ θα 
δημοσιοποιήσει τις απόψεις της, 
μέσω δημόσιας διαβούλευσης 

εντός διαστήματος 90 ημερών 
από την κίνηση της εν λόγω δι-
αδικασίας. Η δημόσια διαβού-
λευση θα διαρκέσει τουλάχιστον 
30 ημέρες.

Μετά το πέρας της δημόσιας 
διαβούλευσης και εφόσον η ΕΑ 
διαπιστώσει ξανά ότι στο συγκε-
κριμένο κλάδο της οικονομίας 
δεν υπάρχουν συνθήκες αποτε-
λεσματικού ανταγωνισμού, ανα-
κοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα 
οποία θεωρεί ότι είναι τα απο-
λύτως αναγκαία, πρόσφορα και 
σύμφωνα με την αρχή της ανα-
λογικότητας, για τη δημιουρ-

γία συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού. Η ΕΑ δημοσιο-
ποιεί επαρκώς και με πρόσφο-
ρο τρόπο τις απόψεις της για τα 
μέτρα που ανακοινώνει και θέτει 
αυτές σε δημόσια διαβούλευση. 
Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί 
τουλάχιστον 30 ημέρες.

Η ΕΑ, μετά το πέρας της εν 
λόγω διαβούλευσης και αφού 
λάβει υπόψη τα αποτελέσματα 
αυτής, δύναται να επιβάλλει, με 
απόφαση της, που έχει εκτελε-
στό χαρακτήρα, τα συγκεκριμέ-
να μέτρα τα οποία θεωρεί ότι 
είναι τα απολύτως αναγκαία, 
πρόσφορα και σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας για 
τη δημιουργία συνθηκών απο-
τελεσματικού ανταγωνισμού. 
Εάν η ΕΑ διαπιστώσει ότι η έλ-
λειψη συνθηκών αποτελεσμα-
τικού ανταγωνισμού οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, και σε νομοθετι-
κές και κανονιστικές ρυθμίσεις, 
γνωμοδοτεί, κατ’ αρ. 23 του ν. 
3959/2011 για την κατάργηση 
ή τροποποίηση αυτών. Η γνω-
μοδότηση της ΕΑ υποβάλλεται 
στον καθ` ύλην αρμόδιο Υπουρ-
γό και κοινοποιείται στον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι το 
φαινόμενο Rockets & Feathers 
μπορεί να οφείλεται σε διάφο-
ρα αίτια και ενδεχόμενες στρε-
βλώσεις του ανταγωνισμού, 
τόσο από την πλευρά της ζήτη-
σης όσο και από την πλευρά της 
προσφοράς, μεταξύ των οποί-
ων η ύπαρξη ρητής ή σιωπη-

ρής συμπαιγνίας, αποθηκευτικοί 
περιορισμοί, κόστος αναζήτησης 
(search costs) για τους κατανα-
λωτές λόγω internalities κλπ.

Συνεχίζονται τα 
«καραβάνια» προς 
Τουρκία

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τό-
σο οι πρατηριούχοι, όσο και 
οι καταναλωτές αισθάνονται, 
όλο αυτό το διάστημα, εντελώς 
απροστάτευτοι. Παρά τις αγω-
νιώδεις και επίμονες εκκλήσεις 
των επαγγελματιών, σε τοπικό 
και πανελλαδικό επίπεδο, προ-
κειμένου να μειωθεί ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης και να αυ-
ξηθεί η κατανάλωση, η οποία 
έχει μειωθεί σημαντικά, δεν έχει 
γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα ο 
κόσμος είτε να περιορίζει τις με-
τακινήσεις του, είτε, όπου αυτό 
είναι εφικτό, να πηγαίνει σε γει-
τονικές χώρες για να προμηθεύ-
εται καύσιμα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ο Έβρος και η Ροδόπη, όπου, 
σε καθημερινή βάση, «καραβά-
νια» καταναλωτών πηγαίνουν 
σε Τουρκία και Βουλγαρία για 
να προμηθευτούν βενζίνη και 
ντίζελ. Η σύγκριση των τιμών 
μεταξύ Έβρου και Τουρκία, προ-
καλεί κατάπληξη: στις 4/12 στον 
Έβρο η βενζίνη κόστιζε 1,98 ευ-
ρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο, και 
στην Τουρκία, στα τέλη Νοέμ-
βρη, 1,02 ευρώ. Το ντίζελ, στον 
Έβρο 1,91 και στην Τουρκία 
1,14…

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Ελλάδα 
στις ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες 
στα καύσιμα, ξεκινά παρεμβάσεις

ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ             

Συνεχίζονται τα «καραβάνια» από Έβρο 
προς Τουρκία, όπου η βενζίνη κοστίζει 
1,02 ευρώ

 Σε καθημερινή βάση, «καραβάνια» 
καταναλωτών πηγαίνουν σε 

Τουρκία και Βουλγαρία για να 
προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ
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Στην απόφαση απαγόρευ-
σης της διέλευσης τροχοφό-
ρων οχημάτων, στο δασικό 
οδικό δίκτυο εντός του Κα-
ταφυγίου Άγριας Ζωής του 
Δέλτα του Έβρου, για λόγους 
προστασίας των πληθυσμών 
της άγριας πανίδας, της αυ-
τοφυούς χλωρίδας και των 
βιότοπων τους αποφάσισε ο 
Επιθεωρητής Εφαρμογής Δα-
σικής Πολιτικής Μακεδονίας 
– Θράκης Δρ. Νικήτας Φρα-
γκισκάκης.

Η απαγόρευση διέλευση 
τροχοφόρων οχημάτων ισχύει:

- στην περιοχή που περι-
κλείεται από το σημείο όπου ο 
δρόμος Λουτρού - Δράνας συ-
ναντά την σαραντάμετρη (λυ-

όμενο οίκημα της Υπηρεσίας 
– κτίριο «ΥΠΕΧΩΔΕ») έως το 
Δυτικό Αντλιοστάσιο και έως 
το βορειοανατολικό όριο του 
Καταφυγίου Άγριας Ζωής, κα-
θώς και - στον δρόμο από το 
Ανατολικό Αντλιοστάσιο και 
περιμετρικά της λίμνης «Πα-
λουκιών» έως το Δασικό πε-
ρίπτερο.

Στην απόφαση 
προβλέπεται ακόμη ότι:

-Θα τοποθετηθούν απαγο-
ρευτικές πινακίδες σε επίκαι-
ρες θέσεις κατά μήκος του οδι-
κού δικτύου με την επίβλεψη 
του Δασαρχείου Αλεξανδρού-
πολης.

-Η ισχύς της απαγόρευσης 

αρχίζει από την δημοσίευσής 
της και για δέκα έτη.

-Της απαγόρευσης αυτής 
εξαιρούνται οι επαγγελματί-
ες αλιείς, καθώς και οι αγρό-
τες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην πε-
ριοχή βάση έννομου δικαιώ-
ματος επί των εκτάσεων εντός 

του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, 
καθώς και όσοι δραστηριοποι-
ούνται εντός αυτού, σύμφωνα 
με εγκεκριμένη επέμβαση κα-
τά τις διατάξεις του Κεφαλαί-
ου ΣΤ' του νόμου 998/79 ως 
ισχύει. Επίσης εξαιρούνται τα 
τροχοφόρα οχήματα του Στρα-
τού, της Ελληνικής

Αστυνομίας, της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας, της Πολι-
τικής Προστασίας, της Δασι-
κής Υπηρεσίας, του Λιμενικού 
Σώματος, των Ο.Τ.Α. Α΄& 
Β΄ βαθμού, της ΣΤ΄ ΚΟ ΑΘ, 
των Κυνηγετικών Συλλόγων 
Αλεξ/πολης και Φερών και της 
Μονάδας Διαχείρισης Εθνι-

κών Πάρκων Δέλτα Έβρου και 
Δαδιάς.

Επίσης εξαιρούνται τα οχή-
ματα όσων κατέχουν άδεια, 
για επιστημονική έρευνα των 
χαρακτηριστικών του οικοσυ-
στήματος. 
Κ.Η.

Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από 
το Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Δέλτα 
του Έβρου

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ 
ΠΑΝΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ 
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ  

Οι ακριβείς περιοχές της απαγόρευσης 
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 ΑΔΑ: 690ΩΟΡΝΗ-Δ09
                                                        Αλεξανδρούπολη 01-12-2022

                   Αρ. Πρωτ.: 6547
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρο-
νικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ 2022 – 2023», εκτιμώμενης συνολικής αξίας 175.000,00 € (χωρίς 
τον Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Κωδικός CPV: 45233120-6.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τραγιαννης Νικόλαος, τηλ. 25510-84964, 
email: proistmel@deyaalex.gr.

Οι εργασίες θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημερομηνία ανάρτησης 
της σύμβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Δεν αποζημιώνεται 
χωριστά η μεταφορά και ο χρόνος μεταφοράς των μηχανημάτων στον 

τόπο του έργου.
Σύντομη Περιγραφή: Προβλέπεται η αποκατάσταση των τομών των 

οδοστρωμάτων της ευρύτερης περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, σε τμήματα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στό-
χος είναι η ανακαίνιση – επισκευή των ασφαλτικών τομών, των εσχαρών, 
δικτύων αγωγών και λοιπών ειδικών τεμαχίων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση των τομών στα οδοστρώματα 
που έγιναν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. για να αντιμετωπιστούν βλάβες των δικτύ-
ων ύδρευσης και αποχέτευσης, βλάβες και συντηρήσεις των εξαρτημάτων 
αυτών (κλειδιά, φρεάτια κ.λ.π.) της Δ.Ε.Υ.Α.Α, καθώς και καθιζήσεων των 
επιχώσεων των δικτύων. Επίσης, θα αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις 
των νέων παροχών ύδρευσης – αποχέτευσης των ετών 2022 – 2023.

Διάρκεια της Σύμβασης: Η συνολική Προθεσμία περάτωσης του έργου 
είναι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης 
στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων, είναι εγγε-
γραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ ανεξάρτητα 
από την έδρα τους και έχουν την δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοι-
χου προϋπολογισμού.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους 
της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ποσού Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €).

Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εί-
ναι 330 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, σύμ-

φωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, είναι δέκα (10) μήνες. Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς κατά ομάδες με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 
95, παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέ-
χρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της 
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.
gov.gr    

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
194319  01-12-2022
Ώρα: 14:00 01-12-2022
Ώρα: 14:00 19-12-2022
Ώρα: 13:00 23-12-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 15.02.1608 του προϋπολογι-

σμού των ετών 2022 – 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σουφλί 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ. 1432
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.)
                                   
Ταχ.Δ/νση Βασ.Γεωργίου 186     
Τ.Κ.  684 00 Σουφλί
Πληροφορίες:Σταμ. Τσολάκη
Τηλ. FAX :  2554022247
e-mail: kekopap@0890.syzefxis.gov.gr
                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

  Tις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του Ν.4765/2021, όπως ισχύει.
  Τον Οργανισμό (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/13-2-2012)του φορέα.
Την υπ’ αριθ. 49/3-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΞΡΟΕ4Μ-Ω3Ρ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου 
Σουφλίου» Ν. Έβρου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών» /ΕΣΠΑ 2021-2027 «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προ-
σχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, 
σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης  Περιόδου 2022-2023» .»,καθώς και το αριθμ. 25274/30-11-2022 
εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.   

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την υλοποί-
ηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς 
και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, του ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, που εδρεύει στο Σουφλί και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα

 υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

102

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και  
Παιδείας
Δήμου Σουφλίου»
(Για τη στελέχωση του  Παι-

δικού Σταθμού Τυχερού)

Σουφλί
Π.Ε. Έβρου

* *  ΤΕ 
Β Ρ Ε Φ Ο -
ΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΩΝ

*Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 31-
8-2023,
με δυνατότητα ανανέ-

ωσης ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 
της δράσης 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

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

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοι-
χο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ει-
δικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών 

φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι της ως άνω  ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την 

υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημέ-
νη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: «Κέντρο  Κοινωνικής  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου».- Ταχ. Δ/νση: 
Βασ. Γεωργίου 186 Σουφλί, ΤΚ 68400, απευθύνοντάς την υπόψη κας Τσολάκη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 
(2554022247) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης για την πρόσληψη του προσωπικού δηλ. από 07-12-2022 έως 16-12-2022 .

Αιτήσεις, πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, καθώς και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά αυτών που κατατί-
θενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτά Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφρά-
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Τ ΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις 5 95/2022 
& 656/2022 αποφάσεων της , διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α ΕΣΗΔΗΣ : 194233) , Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 1.524.414.48 (Αρχική σύμβαση: 1.016.414,48€ Προαίρε-
ση: 508.000,00€  με Φ.Π.Α)

Δέσμευση πίστωσης για έργο  Σ ΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «(Κ ΑΠ: ΟΔΙΚΟ, ΚΑΕ:9781, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 201003000-
CPV:45233142-6 Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  2534/19-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΖΝ7ΛΒ-1Ρ1 ) Απόφαση για την έγκρι-
ση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 1.016.414,48 €.

Διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 

με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 
παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

Προσφέρεται ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο, χώ-
ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peevrou.eu. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551355807 – 2551355800, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία είναι ο κ. 
Διαμαντής Χρήστος και η κ. Παπαδοπούλου Ελένη.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/12/2022, ημέρα Τρί-
τη και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/01/2023, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κα-
τηγορία: Ο ΔΟΠΟΙΪΑ για ύψος προϋπολογισμού 820.105,04€ και που είναι εγκατεστημένα σε: κράτος-μέλος της 
Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και ο κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
προσφορά.

Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφορές πρέπει να είναι η Ελληνική.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας Θράκης.
Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : Α/Α 194233

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Ε. 4071.9781.0011

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.524.414,48€
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 1.016.414,48€

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 508.000,00€
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 358627/8339/30-11-2022

ΑΔΑ: 6ΜΧΟ7ΛΒ-Ι8Β
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Η Αλεξανδρούπολη πέτυχε 
και στο φετινό της εγχείρημα. 
Στην επιστροφή της στα ανα-
πτυξιακά τουρνουά έπειτα από 
3,5 χρόνια η όμορφη ακριτική 
πόλη, με την παράδοση στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση, άφη-
σε πολύ καλές εντυπώσεις και 
κάλυψε κάθε προσδοκία. Στο 
κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος» πραγματο-
ποίησε το Σαββατοκύριακο 3 και 
4 Δεκεμβρίου το 3ο αναπτυ-
ξιακό τουρνουά της (το 2018 
και το 2019 τα προηγούμενα), 
που παράλληλα ήταν το 3ο της 
φετινής σειράς της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
και το τελευταίο για το 2022. 
Παρουσίασε καλές αγωνιστικές 
συνθήκες σε 150 παιδιά από 28 
σωματεία της χώρας (καταγρά-
φηκαν 7 απουσίες της τελευ-
ταίας στιγμής) και εξασφάλισε 
σωστή φιλοξενία για όλα τα μέ-
λη των πολυάριθμων αποστο-
λών. Τους αγώνες διοργάνωσε 
η Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελ-
λάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σε συ-
νεργασία με τα τοπικά σωμα-

τεία ΜΓΣ Εθνικός και ΑΣ Φάρος 
και υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Το χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησαν ο Διονύ-
σης Τιμαμόπουλος στους εφή-
βους, η Στέλλα Τζαρίδου στις 
νεάνιδες, ο Κώστας Φάκαρος 
στους παίδες, η Qi Xinyu στις 
κορασίδες, ο Αναστάσιος Φου-
σέκης στους παμπαίδες, η Ελπί-
δα Τασιού στις παγκορασίδες, ο 
Ιωάννης Στογιάννης στους μίνι 
παμπαίδες και η Αντωνία Γαντά 
στις μίνι παγκορασίδες.

Νωρίς το Σάββατο έγινε τε-
λετή έναρξης, στην οποία μίλη-
σαν ο δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Ιωάννης Ζαμπούνης, ο 
πρόεδρος του ΜΓΣ Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης Αυγερινός 
Μεσσηνέζης και ο πρόεδρος 
της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελ-
λάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και πρό-
εδρος της Τεχνικής Επιτροπής 
της ομοσπονδίας Σωκράτης Πα-
πασάβογλου.

Ο δήμαρχος χαιρέτησε τη δι-
οργάνωση και τόνισε ότι ο δή-
μος στηρίζει τα τοπικά σωματεία 

και την επιτραπέζια αντισφαίρι-
ση. Στην πολύ ευχάριστη στιγ-
μή της διεξαγωγής ενός ακό-
μα αναπτυξιακού τουρνουά 
στην ακριτική πόλη στάθηκε ο 
πρόεδρος του Εθνικού, ενώ τις 
αποστολές καλωσόρισε και η 
Τοπική Επιτροπή της ομοσπον-
δίας υπογραμμίζοντας τη ση-
μασία αυτών των αγώνων. Πα-
ρών ήταν και ο αντιδήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Θεόδωρος 
Βουρδόλης, όπως βέβαια και 
άλλα διοικητικά στελέχη από 
τα τοπικά σωματεία του Εθνι-
κού και του Φάρου.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

Στον τελικό των παίδων συ-
ναντήθηκαν τα πρώτα φαβορί. 
Ύστερα από γερή αναμέτρηση 
ο Αθηναίος δεξιόχειρας Κώ-
στας Φάκαρος (Νο 1) νίκησε 
τον Εβρίτη αριστερόχειρα Κων-
σταντίνο Αλεξούδη με 3-1 σετ 
(11-7, 7-11, 11-6, 11-9). Αυτό 
μάλιστα ήταν το πρώτο τρό-
παιο του 13χρονου αθλητή στα 
χρονικά των αναπτυξιακών. Ση-
μειωτέον ότι ο 12χρονος Αλε-
ξούδης ανήκει ακόμα στην κα-
τηγορία των παμπαίδων, αλλά 
σε αυτά τα τουρνουά έχει επιλέ-
ξει ν‘ αγωνίζεται στους παίδες.

Στις κορασίδες η Qi Xinyu 
έδωσε ιδανική συνέχεια στον 
τίτλο της στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας πριν από δύο βδομά-
δες. Στον τελικό κατέβαλλε την 
Άννα Μήτκα με 3-0 σετ (11-5, 
11-6, 11-4). Η 13χρονη κινε-
ζικής καταγωγής, έστω και ως 
νούμερο 5 στα seeding, είχε τις 
πιθανότητες με το μέρος της και 
το επιβεβαίωσε. Πολύ καλή και 
η πορεία της 12χρονης Εβρίτισ-
σας Αννας Μήτκα, η οποία ήταν 
4ο φαβορί. Κάτι πρωτόγνωρο 
στον θεσμό σημειώθηκε στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία με το 1ο 
φαβορί, τη Χριστίνα Τζενίδη ν' 
αρχίζει τους αγώνες της από 
τα ημιτελικά και τελικά να δίνει 
μόνο δύο ματς...

Ωραίο σκηνικό δημιούργη-
σαν οι Εβρίτες οικοδεσπότες 
πίσω από το βάθρο τοποθε-
τώντας μπαλόνια. Γενικά ήταν 
συνεχώς σε εγρήγορση για να 
φροντίσουν κάθε εκκρεμότητα, 
είχαν πολύτιμη βοήθεια και από 
εθελοντές, παρούσα το διήμε-
ρο στο γυμναστήριο και η Ελ-
ληνική Ομάδα Διάσωσης του 
νομού Έβρου.

Οι διοργανωτές εξασφά-
λισαν διάφορες προσφορές 
για τους συμμετέχοντες. Κάθε 
αθλητής και αθλήτρια πήραν 
από μία σακουλίτσα με νερό, 
αναψυκτικό, μπάρα δημητρια-
κών και γκοφρέτα. Επίσης, για 
τους 1ους της κάθε κατηγορί-
ας υπήρχε μέλι σε συσκευασία 
δώρου, ενώ για τους διαιτητές 
και τη γραμματεία 20 μπαγκέ-
τες ή κλαμπ σάντουιτς.

Οι νικητές και οι νικήτριες 

σε κάθε κατηγορία:

ΕΦΗΒΟΙ:
1. Διονύσης Τιμαμόπουλος 

(ΑΣΕΑ Καβάλας)
2. Αλεσσάντρο Φέλτσερ (ΑΣΕΑ 

Καβάλας)
3. Κωνσταντίνος Μηλικούδης 

(Φιλία Ορεστιάδας)

ΝΕΑΝΙΔΕΣ:
1. Στέλλα Τζαρίδου (ΧΑΝ Θεσ-

σαλονίκης)
2. Σωτηρία Νικολαΐδου (Τελα-

μών Σαλαμίνας)
3. Λεμονιά Γκαϊντατζή (ΑΕΚ)
ΠΑΙΔΕΣ:
1. Κώστας Φάκαρος (ΑΟ Πο-

σειδών Λουτρακίου)
2. Κωνσταντίνος Αλεξούδης 

(ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας)
3. Δημήτρης Τζιαμαλίδης (ΓΣ 

Φιλία Ορεστιάδας)
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:
1. Qi Xinyu (ΑΟ Ταταύλα)
2. Άννα Μήτκα (ΧΑΝ Θεσσα-

λονίκης)
3. Χριστίνα Τζενίδη (ΧΑΝ Θεσ-

σαλονίκης)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:
1. Αναστάσιος Φουσέκης (ΑΟ 

Παγώνα Πάτρας)
2. Κωνσταντίνος Ισαακίδης 

(Σάρισες Φλώρινας)
3. Γιώργος Σασσάνης (Τελαμών 

Σαλαμίνας)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:

1. Ελπίδα Τασιού (ΑΟ Θέρμης 
Θερμαίος)
2. Αθανασία Γκόγκα (Ολυμπι-

ακός)
3. Ναταλία Καπαγιαννίδου 

(ΑΣΕΑ Καβάλας)
ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:
1. Ιωάννης Στογιάννης (ΟΕΑ 

Θεσσαλονίκης)
2. Κυριάκος Ξυδάς (ΑΣΕΑ Κα-

βάλας)
3. Φίλιππος Παπανικολάου 

(Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1. Αντωνία Γαντά (ΑΟ Θέρμης 

Θερμαίος)
2. Φωτεινή Παπαλέξη (ΧΑΝ 

Θεσσαλονίκης)
3. Παναγιώτα Τσέκαρη (Σάρι-

σες Φλώρινας)

Στους μικρούς τελικούς κα-
νένας δεν πήγε στα πέντε σετ. 
Στις μίνι παγκορασίδες η Πα-
ναγιώτα Τσέκαρη έκαμψε τη 
Σοφία Κατσαντώνη (ΧΑΝ Θεσ-
σαλονίκης) με 3-1 σετ. Στις νεά-

νιδες η Λεμονιά Γκαϊντατζή νίκη-
σε τη Δήμητρα Πετσίβα (ΑΣΕΑ 
Καβάλας) με 3-0 σετ και με το 
ίδιο σκορ ξεπέρασε στις κορα-
σίδες η Χριστίνα Τζενίδη τη Θε-
οδώρα Μπαχτσεβάνη (ΑΟ Θέρ-
μης Θερμαίος). Επίσης με 3-0 
επιβλήθηκε η Ναταλία Καπα-
γιαννίδου της Ελισάβετ Αντω-
νίου (Φάρος Αλεξανδρούπολης) 
στις παγκορασίδες.

Στα τρία σετ κρίθηκαν όλα τα 
ματς για τις θέσεις 3-4 στα αγό-
ρια. Στους εφήβους ο Κωνστα-
ντίνος Μηλικούδης κατέβαλλε 
τον Γιάννη Μαλαμούδη (Ίφι-
τος Πατρών) με 3-0 σετ. Με το 
ίδιο σκορ νίκησαν ο Δημήτρης 
Τζιαμαλίδης τον Χρυσοβαλά-
ντη Σαμπαλή (Σάρισες Φλώρι-
νας) στους παίδες, ο Γιώργος 
Σασσάνης τον Σπύρο Φουσέκη 
(ΑΟ Παγώνα Πάτρας) στους πα-
μπαίδες και ο Φίλιππος Παπα-
νικολάου τον Χρήστο Τσακαλί-
δη (ΑΣΕΑ Καβάλας) στους μίνι 
παμπαίδες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ   11
Πρόσημο θετικό η Αλεξανδρούπολη και στο 
3ο αναπτυξιακό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ 
ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ    

Στην επιστροφή της στα αναπτυξιακά 
τουρνουά έπειτα από 3,5 χρόνια 
η πόλη, με την παράδοση στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση, άφησε πολύ 
καλές εντυπώσεις και κάλυψε κάθε 
προσδοκία

ΑΔΑ: 6ΙΦ34690Β0-ΡΘΟ
                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 29-11-2022      

      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  10344

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                    
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Διεθνή Ανοιχτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια του Νοσοκομεί-
ου  με φίλτρα - ηθμό διάλυσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού cpv 
33181200-4,  για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, 
συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 396.864,00€ με φπα και κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 
15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματο-
ποιηθεί στις 13η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. 
Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσε-
λίδα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο 
www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής.

                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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 SUDoKU

6 3 4

3 4 8 7

5 6 3 1

1 2

7 6 9 3

9 1

6 1 9 8

1 4 7 9

9 5 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec  5 09:32:28 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec  1 08:38:45 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 2 5 8

5 6 3

2 8 3

6 4 7

8 9 2 5

7 8 5

9 4 6

3 1 2

9 5 4 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας παπάς κι ένας καλόγερος στεκόντουσαν 
στην άκρη του δρόμου και κρατούσαν ένα

Μεγάλο πλακάτ που γράφει:
“Το τέλος σας είναι μπροστά σας. Αλλάξτε δρό-

μο πριν να είναι πολύ αργά!”
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός του 

βγάζει το κεφάλι έξω από το παράθυρο και φωνάζει:
-Τραβάτε σπίτια σας ρε τρελοπαπάδες, και πα-

τάει γκάζι .
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακούγεται 

φρενάρισμα και στο τέλος ένας τρομερός γδού-
πος από τρακάρισμα, οπότε γυρίζει ο παπάς στον 
καλόγερο και λέει:

-Ρε Πανάρετε, μήπως θα έπρεπε να γράψουμε 
καλύτερα: “Προσοχή, πεσμένη γέφυρα”;

* * * * * * 

Επιστρέφει η Καμέλα από το σχολείο και την 
ρωτάει η μητέρα της:

– Καμέλα σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς; 
Πού είναι ο έλεγχος σου;

– Θα στον φέρω αύριο μαμά. Σήμερα τον δά-
νεισα στην Μαίρη.

– Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη μαθή-
τρια στην τάξη;”

– Ναι.
– Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου;
– Άσε μαμά, ήθελε να κάνει πλάκα στους γο-

νείς της!

* * * * * * 

Δύο φίλοι αναρχικοί παίζουν σκάκι κάπου στα 
Εξάρχεια μεριά…

Μετά από λίγο ο ένας φτάνει στην νίκη και με 
χαρά λέει :

– Ματ!!
Αμέσως ο άλλος σε κατάσταση φρίκης πετάγε-

ται όρθιος και φωνάζοντας λέει:
– Ντου ρεεεε!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Σαμποτάρει… ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
8. … Νιν: Γαλλοαμερικανίδα συγγρα-
φέας.
13. Λεπτό άσπρο σιτάλευρο.
14. Ευρωπαϊκή γλώσσα.
16. Ένα από τα ονόματα του λογοτέ-
χνη Πόε.
17. Σαλβατόρ…: ο εικονιζόμενος.
19. Αλμυρή λίμνη της Τουρκίας.
20. Τα σπάνε… γλεντζέδες.
22. Λεπίδα ξυρίσματος.
24. Ασιατική φυλή.
26. Μεγάλος Ισπανός λογοτέχνης.
28. Διάκριση μουσικών οργάνων.
30. Μάρκα γκοφρέτας.
32. Δεν έχει πείρα αυτός.
34. Είναι μέσα στη… λάσπη.
35. Βουτηχτής την… κρατάει.
37. Άφωνο… όνομα.
38. Ανακάλυψε την Τασμανία.
40. Λεπτό δικτυωτό πλέγμα (θηλ.).
42. Μερικοί τα… ξεπερνούν.
43. Βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων.
45. Αχώριστα… αδέλφια.
46. Πρόθεση… ανακίνησης.

-- Συστατικά --

• 2 φλυτζάνια ελαιόλαδο
• 4 φλυτζάνια σιμιγδάλι
• 1 ποτήρι κρασιού κονιάκ
• Μισό φλυτζάνι ζάχαρη
• δυόμιση κούπες μέλι
• 2 κουτάλια κανέλα
• 2 κουτάλια γαρύφαλλο
• Ενάμιση φλυτζάνι αλεύρι
• 2 κουταλάκια σόδα
• 1 πορτοκάλι (ξύσμα και χυμό)
• 200 γραμμάρια τριμμένα καρύδια

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Ρίχνουμε το σιμιγδάλι μας σε μια λεκάνη ενώ παράλ-

ληλα ζεσταίνουμε λίγο το λάδι σε ένα κατσαρολάκι.
• Ρίχνουμε το λάδι, όχι καυτό, μέσα στην λεκάνη και 

ανακατεύουμε καλά.
• Έπειτα προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό του πορ-

τοκαλιού, το κονιάκ, μία κούπα μέλι, μισό φλυτζάνι 
ζάχαρη, τα δύο κουταλάκια γαρύφαλλο και τα δύο 
κουταλάκια κανέλα,

• Κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη σόδα (εναλλακτικά, 
μπορούμε να βάλουμε μπέικιν πάουντερ), και το προ-

σθέτουμε στα προηγούμενα υλικά.
• Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας (μπορούμε και 

στο μίξερ), μέχρι να ενοποιηθούν τα υλικά.
• Αν δούμε ότι το μείγμα βγαίνει πολύ νερουλό, προ-

σθέτουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Στόχος μας είναι να 
έχουμε μια μαλακή ζύμη.

• Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρά μελομακάρονα, ότι σχή-
ματος θέλουμε, και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 150 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά , 
μέχρι να πάρουν χρώμα. Για να μην κολλήοσυν, βά-
ζουμε μια λαδόκολλα στο ταψί μας και από πάνω 
τα μελομακαρονα...

• Λίγο πριν βγάλουμε τα μελομακάρονα από το φούρ-
νο, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Δηλαδή, σε ένα κατσαρο-
λάκι βάζουμε το υπόλοιπο μέλι και ένα ποτήρι νερό 
και βράζουμε μέχρι να λειώσει όλο το μέλι.

• Μόλις βγάλουμε τα μελομακάρονα από το φούρνο, 
τα βάζουμε σε μια πιατέλα για να κρυώσουν λίγο, 
και έπειτα τα ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Τα αφήνου-
με μερικά λεπτά, γυρνώντας τα, μέχρι να ρουφήξουν 
σιρόπι .Τέλος, ρίχνουμε πάνω από τα μελομακάρονα 
τα τριμμένα καρύδια, και αν θέλουμε και λίγη κανέ-
λα (αφού την ανακατέψουμε με τα καρύδια).

• Τα μελομακάρονα με σιμιγδάλι είναι έτοιμα!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μελομακάρονα με σιμιγδάλι

Κάθετα
1. Ασύλληπτος, κατά μια έννοια.
2. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής μετά-
δοσης.
3. Κοινά η Αφρική.
4. Μωρό… νηπίου.
5. Λίγα… έντομα.
6. Γυναικείο πανωφόρι.
7. Εμίν…: ιστορικό μας χάνι.
8. Αρχαία πόλη της Φρυγίας.
9. Δορυφόροι του… Μ.
10. Τουρκική ονομασία της πόλης Κυδωνίες.
11. Πολλοί οι ασφαλισμένοι του (αρχικά).
12. Ποικιλία καφέ.
15. Ο θεός των μουσουλμάνων.
18. … Μπούλμπα: ήρωας του Γκόγκολ.
21. Ανοιχτός χώρος για παιχνίδι.
23. Τα Παρθενώνια… κλάπηκαν από τον 
Έλγιν.
25. Το κύτος του πλοίου.
27. Κι αυτό… μας φέρνει στο κέφι.
29. Ουδέτερο άρθρο.
31. Ακριβώς (ξ.λ.).
33. Μεγάλο ασιατικό λιμάνι.
36. Λεγόταν ο συγγραφέας Τρουαγιά.
39. Ναυτικό παράγγελμα.
41. Ένα φωνήεν.
44. Ασύμφωνη… νότα.
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Στους Κολυμβητικούς αγώ-
νες που διοργανώνει ο Πανα-
θηναϊκός, το 6ο ΔΙΕ-
ΘΝΕΣ ΤΡΟΠΑΙΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟΥ ΑΟ – 
TYR, με κα-
λεσμένους τις 
πολύ μεγάλες 
μορφές του Πα-
γκόσμιου κολυμβη-
τικού στερεώματος, τον 
Αμερικανό Ryan Lochte (έξι 
χρυσά ολυμπιακά μετάλλια 
μεταξύ των πολλών διακρίσε-

ων του) και τον συμπατριώτη 
του Michael Andrew (χρυσός 

ολυμπιονίκης το 2020 
στο Τόκιο, παγκό-

σμιος πρωταθλη-
τής πέρυσι στη 
Βουδαπέστη), 
συμμετείχε ο 
Ναυταθλητικός 

Όμιλος Αλεξαν-
δρούπολης.
Κορυφαία στιγμή 

των αγώνων είναι το Δι-
εθνές Open Star Event – TYR 
(Σάββατο 3 Δεκεμβρίου), στο 
οποίο έλαβαν μέρος οι ανωτέ-

ρω κορυφαίοι ξένοι κολυμβητές 
και οι κορυφαίοι Έλληνες κο-
λυμβητές στα αγωνίσματα των 
50μ. σε μία τελική σειρά.

Οι μόνοι κολυμβητές της 
Αλεξανδρούπολης που ανήκουν 
στις 8 κορυφαίες επιδόσεις της 
Ελλάδας στα αγωνίσματα των 
50μ είναι οι αθλητές του ΝΟΑ 
και είχαν την ευκαιρία να αγω-
νιστούν σε αυτό το πολύ ση-
μαντικό κολυμβητικό meeting:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Με τον Άρη Αβάτου να σημειώνει την δεύ-
τερη εντός έδρας νίκη του επικρατώντας του 
Νέστου Χρυσουπολης, και τους Πανθρακικό 
και  Ορφέα Ξάνθης να γνωρίζουν εκτός έδρας 
ήττες σε Μηχανιώνα και Χαλάστρα 
αντίστοιχα διεξήχθη η 5η αγω-
νιστικής του 1ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής. Στην Χαλάστρα ο Ορ-
φέας έδωσε μεγάλη μάχη με 
τον πρωτοπόρο Καμπανιακό 
χωρίς όμως να αποφύγει την 
ήττα, ενώ ίδια εικόνα και στη Μη-
χανιώνα οπού ο Πανθρακικός ηττή-
θηκε από τον Ποσειδώνα. Στα υπόλοιπα 
ματς εμφατική νίκη πέτυχε η Καβάλα και έπια-
σε στην δεύτερη θέση τον Πανδραμαϊκό που 
έμεινε στο 0-0 με τον Θερμαϊκό στην Θέρμη, 
ενώ ισόπαλο έληξε και το ματς στον Εύοσμο 
μεταξύ Αγροτικού και Βύρωνα Καβάλας

Αποτελέσματα 
Αλεξανδρούπολη FC – Απόλλων Παραλι-

μνιου 0-3 (30'  πεν., 45', 68' Γκέκας)
Άρης Αβάτου – Νέστος Χρυσούπολης 2-0 

(6' Μουξιός, 29' Λεωντσάκος)
Μηχανιώνα – Πανθρακικός 

3-1 ( 47' Ξιφιλίνος, 52'(π) Ξαν-
θόπουλος, 68'Γκέσιος – 88' Χα-
λίλ Ιμπράμ Τανζού)

Καμπανιακός – Ορφέας 
Ξάνθης 2-0 (9' Ιγνατίδης, 92' 

Σαρβανίδης)
Αγροτικός Αστέρας – Βύρων Κα-

βάλας 1-1(39' Ζήση – 80' Παπαδόπου-
λος Γρ.)   

ΑΟ Καβάλα – Μ. Αλ. Ορφανίου 6-0 (3', 43'  
64' Καρακώστας, 16'(π), 19' Ιορδανίδης, 50' 
Παπαδόπουλος Αν.)

Θερμαϊκός Θέρμης – Πανδραμαϊκός 0-0

Ρεπό: Δόξα Δράμας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5 αγωνιστικές)
1. Καμπανιακός 13 (10-2)
2. Πανδραμαϊκός 10 (12-2) *
3. ΑΟ Καβάλα 10 (13-1) *
4. Απόλλων Παραλιμνίου 10 (11-5)
5. Πανθρακικός 9 (11-8)
6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 9 (7-4) *
7. Θερμαϊκός Θέρμης 9 (4-2)
8. Αγροτικός Αστέρας 6 (6-5)
9. Ορφέας Ξάνθης 6 (5-6)
10. Άρης Αβάτου 6 (4-6)*
11. Βύρων Καβάλας 5 (6-8)
12. Δόξα Δράμας 4 (2-5)*
13. Αλεξανδρούπολη FC 1 (2-13)
14. Νέστος Χρυσούπολης 0 (2-12)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 0 (3-19)
*Έχουν κάνει ρεπό.

Γ’ Εθνική: Ήττες για Πανθρακικό, Ορφέα & Αλεξανδρούπολη!

Ηττήθηκε και 
από τον Απόλλωνα 

Παραλιμνίου, η 4η ήττα 
σε πέντε παιχνίδια 

Την τέταρτη της ήττα σε πέντε 
ματς στη Γ’ Εθνική γνώρισε η Αλε-
ξανδρούπολη FC που ηττήθηκε 3-0 
εντός έδρας από τον Απόλλωνα Πα-
ραλιμνίου. Για την 5η αγωνιστική του 
1ου ομίλου η εβρίτικη ομάδα υπο-
δέχθηκε αυτή του νομού Σερρών 
με σκοπό την πρώτη της νίκη στο 
φετινό πρωτάθλημα αλλά αυτό δεν 
έγινε. Μέχρι το 30' η Αλεξ/πολη δεν 
απειλήθηκε ιδιαίτερα αλλά από το 
χρονικό σημείο αυτό κατά το οποίο 
ήρθε και το πρώτο γκολ, δεν μπόρε-
σε να επιστρέψει ποτέ στο παιχνίδι.

Στο 10' θα χαθεί η πρώτη σημα-
ντική ευκαιρία στο ματς όταν μετά 
από ολιγωρία στην άμυνα ένα σουτ 

από κοντινή απόσταση έφυγε άουτ. 
Στο 30' μετά από ανατροπή του Κε-
σουδάκη ο διαιτητής υπέδειξε πέ-
ναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο 
Γκέκας για το 0-1. Στο 45' ο ίδιος 
παίκτης θα διπλασιάσει τα τέρματα 
της ομάδας του, σε γκολ που έχει 
ευθύνη ο Κεσουδάκης καθώς άρ-
γησε να βγει από την εστία του στο 
τετ α τετ.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο 
προπονητής των γηπεδούχων Νίκος 
Ουσταμπασίδης πέρασε Μωραΐτη, 
Μουρατίδη και Μαλτέζο στο ματς σε 
μία προσπάθεια να αλλάξει τη ροή 
του. Η Αλεξανδρούπολη όμως δεν 
κατάφερε να γίνει απειλητική. Από 

την άλλη ο Καραμπατάκης σημάδε-
ψε το οριζόντιο δοκάρι στο 47' Στο 
68' ο Γκέκας θα σημειώσει χατ τρικ.

Συνθέσεις: 
Αλεξανδρούπολη FC (Νίκος Ου-

σταμπασίδης): Κεσουδάκης, Πα-
παγεωργίου (46' Μαλτέζος), 
Τσιεγγελίδης (46' Μωραΐ-
της), Λίτσιος, Μπαρμπα-
γιάννης, Πατσιώρας 
Κ., Ευθυμιάδης (46' 
Μουρατίδης), Αμπρα-
χαμιάν, Γκαϊδατζής, 
Παπάζογλου, Καρα-
κασίδης (70' Ράλλης).

Sportsaddict.gr

Συνεχίζει να αγνοεί τη νίκη η Αλεξανδρούπολη 

Με 3-0 του Ιπποκράτη επικρά-
τησε στο ντέρμπι κορυφής της 
7ης αγωνιστικής ο Ορέστης Ορε-
στιάδας, έκανε το 7 στα 7 και πλέ-
ον απολαμβάνει τη μοναξιά της 
κορυφής. Παράλληλα ο Ορέστης 
είναι η μοναδική ομάδα της Α’ κα-
τηγορίας που δεν έχει δεχτεί γκολ.

Στο άλλο ματς της ημέρας η 
Μαΐστρος επικράτησε της Νίκης 
Απαλού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 7η αγωνιστική
Νεοχώρι – Άρδας Καστανε-

ών 3-3 (18' Παπαθανασίου, 35′ 
Μπαλλάκης, 73' Κούρτης – 2 
Κουτέρης, 1 Γκαργκαβούζης)

Κόκκινη κάρτα: 83'  Κυλιτζίδης
ΑΕ Διδυμοτείχου – Έβρος 

Σουφλίου 1-1 (18'Αραμπατζής 
– 86' Μπάμνιος)

Εθνικός Αλεξ/πολης – Θράκη 
Φερών 3-3 (45+1 Παπαδάκης, 
74' Σαραντάκης, 80' Κυριζάκης – 
45+2 & 85' Πρίφτης, 47' Τσολα-
κάκης) Κόκκινη κάρτα: 85' Θώδης 
– 90+4 Ντόλας

Μαΐστρος – Νίκη Απαλού 3-1 
(65' & 75' Καλυβάς, 74' Πεχλιβα-
νίδης – 67' αυτογκόλ)

Ορέστης Ορεστιάδας – Ιππο-
κράτης 3-0 (44' Χρηστούδης, 48' 

Σταματόπουλος, 75'  Λαζαρίδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Ορέστης Ορεστιάδας 21 
(25-0)
2. Ιπποκράτης 18 (14-8)
3. Θράκη Φερών 13 (18-7)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 11 (15-11)

5. Εθνικός Αλεξ/πολης 8 (17-
16)
6. Μαΐστρος 8 (9-13)
7. Νίκη Απαλού 6 (8-18)
8. ΑΟ Νεοχωρίου 6 (8-17)
9. Άρδας Καστανεών 4 (7-20)
10. Έβρος Σουφλίου 3 (5-11)

Α ΕΠΣ Εβρου: Κυρίαρχος ο 
Ορέστης Ορεστιάδας 

Στο διεθνές τρόπαιο του ΠΑΟ δίπλα σε
 Ολυμπιονίκες κολύμπησαν 3 αθλητές του ΝΟΑ

Sports

Επικράτησε του 
Ιπποκράτη στο 

ντέρμπι κορυφής

«Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία προέρχεται από το μη προσβάσιμο περιβάλλον 
και την έλλειψη ισότιμων ευκαιριών και όχι από τη βλάβη στο σώμα μας. Δεν πρέπει να 

μένουμε λοιπόν μόνο σε μια ημέρα τιμής και ευαισθητοποίησης όπως η 3η Δεκέμβρη.» 
Αλεξ Ταξιλδάρης παραολυμπιονίκης, πρόεδρος «Περπατώ»

Το προφίλ της 
5ης αγωνιστικής 

στον 1ο όμιλο

Οι 
κολυμβητές της 

Αλεξανδρούπολης έχουν 
τις  8 κορυφαίες επιδόσεις 

της Ελλάδας στα 
αγωνίσματά τους
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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

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
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 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  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
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
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(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 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

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     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

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. 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

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 25510-53529

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύρη 36 (γωνία 
Βιζβύζη) ✆2551021444

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παπανδρέου Αθανάσιος Βασ. Κων/νου 142 
✆2552023701 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Νικόλαος, Νικολία, Νικολέτα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία την σημερινή ημέρα, η ασυνεννο-
ησία, μπορεί να φέρει αρνητικές κατα-
στάσεις και συνέπειες, οι οποίες μπορεί 
να είναι πρόσκαιρες, αλλά σίγουρα θα 
πλήξουν τον σημαντικό για εσένα το-
μέα των διαπροσωπικών σου σχέσεων 
και συναναστροφών!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε 
να ανταποκριθείς άμεσα, σε εκκρεμό-
τητες και υποχρεώσεις της καθημερι-
νότητας, ώστε να βάλεις σε μια τάξη 
την ζωή σου!   

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία, η ημέρα πιθανόν να κρύβει κινδύ-
νους, αν δεν προσέξεις και δεν περιο-
ρίσεις έπαρση και επιπολαιότητα! Όσο 
κι αν θες να περνάς όμορφα, οφείλεις 
να παραμείνεις προσγειωμένος, να μην 
επιζητάς την εφήμερη χαρά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία σήμερα, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα 
προσεκτικός, σε θέματα που αφορούν 
σπίτι και οικογένεια, ώστε να πάρεις 
σωστές και προσγειωμένες αποφάσεις!     

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία, καλό θα ήταν να αποφύγεις κά-
θε είδους νέο ξεκίνημα και επίσης, να 
είσαι πολύ προσεκτικός στις μετακι-
νήσεις σου! Επίσης, προσπάθησε να 
μην μπλέκεσαι σε κουτσομπολιά, διότι 
κρύβουν παγίδες που θα σου φέρουν 
προβλήματα, μετά από αποκαλύψεις 
που δεν περιμένεις!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με το Τετράγωνο 
Ερμή-Δία σήμερα, οφείλεις να προ-
στατέψεις τα κεκτημένα σου και τα υλι-
κά σου αγαθά, αφού μπορεί τώρα, να 
δημιουργηθούν κάποια προβλήματα 
σε κάθε είδους πρακτικές υποθέσεις!     

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, μπορεί να έχεις αρκε-
τές ευκαιρίες για δραστηριότητες, που 
αρχικά να σε ενθουσιάζουν και σε ευ-
χαριστούν, ωστόσο, θα πρέπει να δι-
ατηρήσεις χαμηλά τις προσδοκίες και 
τα στάνταρ σου, ώστε να μην απογοη-
τευτείς και να μην ρισκάρεις ό,τι μέχρι 
τώρα έχεις χτίσει!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, θα χρειαστεί να αντι-
μετωπίσεις κάποια αλήθεια, που μέχρι 
τώρα αρνιόσουν να αναγνωρίσεις και 
να δεχτείς την ύπαρξη της! Δεν είναι 
και η καλύτερη ημέρα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, προσπάθησε να μην κα-
ταστρέψεις τις σχέσεις με τους φίλους 
σου, θεωρώντας τους δεδομένους και 
φρόντισε να αποφύγεις κουτσομπολιά 
εις βάρος τους!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το Τετράγωνο 
Ερμή-Δία σήμερα, παρασύρεσαι επικοι-
νωνιακά σε λάθη, μιλάς πολύ, εκτίθεσαι 
και καταστρέφεις την καλή κοινωνική 
σου εικόνα! Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό 
σου, μην εμπιστεύεσαι χωρίς δισταγμό 
τους άλλους και κράτα προστατευμένα 
τα μυστικά σου!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να δώ-
σεις ιδιαίτερη προσοχή στην πορεία των 
συζητήσεων που θα κάνεις! Κουβέντες 
και λόγια, μπορεί να κρύβουν παγίδες!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, με το Τετράγωνο Ερμή-Δία 
σήμερα, παρασύρεσαι σε υπερβολές, 
που αργότερα θα μετανιώσεις! Πες όχι 
στον αυθορμητισμό, τον υπέρμετρο εν-
θουσιασμό και την βιασύνη την σημε-
ρινή ημέρα.Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα 
προσεκτικός και επιφυλακτικός στις 
εκτιμήσεις σου!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

4 ιδέες για να 
διακοσμήσετε το σημείο 
που βρίσκεται πάνω 
από το τζάκι

Αν μάλιστα το σπίτι σας έχει κλασσικές 
αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες είναι πολύ 
πιθανό το τζάκι σας να έχει πεζούλι. Το 
πεζούλι αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει για 
να αφήνετε πάνω την αλληλογραφία σας 
ή μερικά ποτήρια κατά τη διάρκεια ενός 
πάρτι. Μπορείτε, όμως, να κάνετε πολλά 
περισσότερα και να το διακοσμήσετε με 
τρόπο που θα κάνει πραγματικά τη δια-
φορά. Δείτε παρακάτω 4 ιδέες που σας 
βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα τζάκι 
που θα έρθει στο επίκεντρο της διακό-
σμησής σας.

Δημιουργήστε μια γκαλερί έργων τέ-
χνης Αντί να κρεμάσετε έναν μόνο πίνακα 
πάνω από το τζάκι, γιατί να μην χρησιμο-
ποιήσετε το πεζούλι σας για να εκθέσετε 

τους πίνακες σας; Βάλτε το μεγαλύτερο 
έργο στο κέντρο και μετά προσθέστε τα 
υπόλοιπα δεξιά και αριστερά. Μερικά 
διακοσμητικά θα δώσουν βάθος και θα 
δημιουργήσουν αντίθεση.

Παίξτε με την απόλυτη συμμετρία
Για να δημιουργήσετε στο τζάκι σας 

μια όψη που θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη 
στο μάτι παίξτε με την συμμετρία και το-
ποθετήστε τα διακοσμητικά με τρόπο που 
να καθρεπτίζονται. Ένας εύκολος τρόπος 
για να το καταφέρετε είναι να τοποθετή-
σετε το κέντρο ένα μεγάλο αντικείμενο 
και αμφότερα να βάλετε αντικείμενα σε 
απόλυτη συμμετρία. Τα αντικείμενα αυτά 
μπορούν να είναι από απλά διακοσμητικά 
μέχρι λάμπες και κεριά.

Βάλτε τις συλλογές σας
Αν έχετε οποιαδήποτε συλλογή, τό-

τε το πεζούλι πάνω από το τζάκι είναι 
το ιδανικό σημείο για να την εκθέσετε. 
Ακριβώς όπως συμβαίνει με τα κεραμικά 
βάζα της παρακάτω φωτογραφίας. Προ-
τιμήστε ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων 
για να δημιουργήσετε μια αίσθηση ροής.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Μια ακόμη πλατεία αλλά-
ζει μορφή στον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης. Πρόκειται για την 
κεντρική πλατεία Λουτρού Δ.Ε. 
Τραϊανούπολης. Τη σύμβαση 
έργου «Ανάπλαση κεντρικής 
πλατείας-χώρου πρασίνου 
στον οικισμό Λουτρού του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης», προ-
ϋπολογισμού 369.035,76 € με 
ΦΠΑ, υπέγραψαν την Παρα-
σκευή 02.12.2022 ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης και ο εκπρόσωπος 
της αναδόχου εταιρίας Άκης 
Παρασκευόπουλος.

Το έργο αφορά στις εργα-
σίες ανάπλασης και αναβάθμι-

σης του χώρου που αποτελεί 
την κεντρική πλατεία του οικι-
σμού Λουτρών.

Ειδικότερα προβλέπονται 
εργασίες ανακατασκευής και 
ανάπλασης του χώρου με σε-
βασμό προς τον υπάρχοντα 
τρόπο χρήσης και λειτουρ-
γίας και αναδεικνύοντας τα 
υπάρχοντα και ενδιαφέροντα 
στοιχεία:

• Δημιουργία μιας ιδιαίτε-
ρης και χαρακτηριστικής γε-
ωμετρίας στον χώρο με προ-
σβάσεις και άξονες σύνδεσης, 
αναδεικνύοντας τη λειτουρ-
γία και τα στοιχεία ενδιαφέρο-
ντος της πλατείας και του περι-

βάλλοντα και παρακείμενου σε 
αυτήν χώρου, διορθώνοντας 
τις αστοχίες και ελλείψεις της 
υπάρχουσας κατάστασης.

• Διατήρηση της διαφορο-
ποίησης των λειτουργιών της 
πλατείας σε χώρο εκδηλώσε-
ων και χώρο πρασίνου.

• Ανάδειξη της  παρουσίας   
και  σημασίας  του κεντρικού 
μεγάλου πλάτανου με τη δι-
εύρυνση του παρακειμένου σε 

αυτόν χώρου και τη δημιουρ-
γία καθιστικών με επένδυση 
πέτρας και τοποθέτησης ξύ-
λινων πάγκων.

• Μετακίνηση του μνημεί-
ου Ηρώων σε θέση που προ-
κύπτει από τον νέο σχεδιασμό 
αναδεικνύοντας το ενδιαφέ-
ρον που του αναλογεί.

• Δημιουργία ραμπών προ-
σβασιμότητας στην πλατεία, 
για όλους τους χρήστες.

• Διατήρηση και ανάδειξη 
της θέσης των υπαρχόντων 
κρουνών από πωρόλιθο και 
ενεργοποίηση της λειτουργί-
ας τους, δημιουργώντας έναν 
χώρο ξεκούρασης και συνά-
ντησης, με την κατασκευή κα-
θιστικών με επένδυση πέτρας 
και τοποθέτησης ξύλινων πά-
γκων και δαπεδόστρωση με 
κυβόλιθους.

• Πέργκολες με πέτρινες 

φυσικές επενδύσεις και χρήση 
μεταλλικών και ξύλινων στοι-
χείων με υποκείμενα καθιστι-
κά, που θα πλαισιώνουν τον 
χώρο εκδηλώσεων, και κατα-
σκευή πέργκολας με επένδυση 
πέτρας και χρήση μεταλλικών 
και ξύλινων στοιχείων, που  θα 
ορίζει και θα κάνει πιο διακρι-
τή την κύρια είσοδο στο χώρο 
της πλατείας.

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας-χώρου 
πρασίνου στα Λουτρά Τραϊανούπολης

ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ, ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ     

Το έργο αφορά στις εργασίες 
ανάπλασης και αναβάθμισης του 
χώρου που αποτελεί την κεντρική 
πλατεία του οικισμού Λουτρών

Συνελήφθησαν σε πε-
ριοχές της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 
στο πλαίσιο ειδικών δρά-
σεων για την καταπολέ-
μηση της διάδοσης των 
ναρκωτικών από αστυνο-
μικούς των Διευθύνσε-
ων Αστυνομίας Αλεξαν-
δρούπολης και Ροδόπης, 
πέντε (5) ημεδαποί, σε 
βάρος των οποίων σχη-
ματίσθηκαν τρείς ξεχωρι-
στές δικογραφίες για πα-
ραβάσεις του νόμου περί 
ναρκωτικών.    

Αναλυτικότερα, στην 
πρώτη περίπτωση, σε πε-
ριοχή της Αλεξανδρού-

πολης,  αστυνομικοί της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης συ-
νέλαβαν τον έναν ημεδα-
πό, διότι σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην 
οικία του με την συν-
δρομή του αστυνομικού 
σκύλου  “JACK” της ίδιας 
Υπηρεσίας,  βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν εννέα 
(9) συσκευασίες και πο-
σότητα με ακατέργαστη 
κάνναβη, συνολικού βά-
ρους 159,8 γραμμαρίων 
και ένας (1) μεταλλικός 
θρυμματιστής.

Στη δεύτερη περίπτω-
ση, στην Αλεξανδρούπο-

λη, οι ανωτέρω αστυ-
νομικοί συνέλαβαν τον 
δεύτερο ημεδαπό, διό-
τι σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην οι-
κία του με την συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου  
“LAIKA” της ίδιας Υπηρε-
σίας,  βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν δύο (2) νάιλον 
συσκευασίες με αποξηρα-
μένους κλώνους κάννα-
βης και καπνό συνολικού 
βάρους 50 γραμμαρίων, 
ποσότητα ακατέργαστης 
κάνναβης συνολικού βά-
ρους 18 γραμμαρίων και 
πέντε (5) θρυμματιστές.

Στη τρίτη περίπτωση, 
στην Κομοτηνή, αστυ-
νομικοί του Τμήματος 
Ασφάλειας Κομοτηνής 
συνέλαβαν τρεις (3) ημε-
δαπούς, διότι τους εντό-
πισαν στην οικία του ενός 

δράστη όπου κατό-
πιν σχετικής έρευνας 
βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν τρεις (3) 
νάιλον συσκευασίες 
με μικροποσότητες 
ακατέργαστης κάννα-
βης και ένας μεταλ-
λικός θρυμματιστής.  

Την προανάκριση 
για τις τρεις υποθέ-
σεις ενεργούν η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης 
και το Τμήμα Ασφά-
λειας Κομοτηνής.

Από αστυνομικούς των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και 
Ροδόπης,

Την θέσπιση Ταμείου Αλλη-
λεγγύης από το κράτος ζητούν 
οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, 
ώστε οι οικογένειες των αδικο-
χαμένων παιδιών να αντιμετωπί-
ζουν τα οικονομικά προβλήματα 
που προκύπτουν.

Η πρόταση αυτή ήρθε, μετά 
από την μη ανταπόκριση της Πο-
λιτείας σε επιστολή που απέστει-
λαν εννέα οικογένειες παιδιών 
που έχασαν αποτρόπαια τη ζωή 
τους, μέσα από την οποία ζη-
τούσαν να βρεθεί λύση στα ανυ-
πέρβλητα έξοδα, που αντιμετω-
πίζουν μέσα από τις δικαστικές 
μάχες που δίνουν, αλλά και από 
την προσπάθεια να συντηρήσουν 
τα μέλη που έμειναν πίσω, μετά 
το φευγιό των ανθρώπων τους.

Η επιστολή εστάλη αρχικά 
στις 18 Ιουλίου 2022 με πα-
ραλήπτες την ΠτΔ, τον Πρω-
θυπουργό, τους αρχηγούς των 
κομμάτων και τα συναρμόδια 
Υπουργεία.

Σ’ αυτή ζητούσαν μια συνά-
ντηση με τον Πρωθυπουργό, ενώ 
κατέθεταν μέσα από την εμπει-
ρία τους και προτάσεις αντιμε-
τώπισης των δύσκολων κατα-
στάσεων, που αντιμετωπίζουν 
όσοι συνεχίζουν να ζουν μετά 
την τραγική απώλεια των συγ-

γενών τους.
«Δεν επαιτούμε αλλά απαι-

τούμε» αναφέρει χαρακτηριστικά 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Γιάννης 
Τοπαλούδης. «Ζητάμε πίσω την 
χαμένη μας αξιοπρέπεια», δηλώ-
νει η Κούλα Αρμουτίδου.

Οι δίκες, που ακολούθησαν 
για την οικογένειά τους ξεπερ-
νούν τις 25 ενώ στις 13 Δεκεμ-
βρίου. Επίκειται η εκδίκαση μιας 
ακόμη, αυτή τη φορά στον Άρειο 

Πάγο, μετά την προσφυγή των 
δυο κατηγορουμένων και αν δεν 
ήταν η κοινωνική αλληλεγγύη 
των συνανθρώπων τους δεν θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν.

“Όλες αυτές οι οικογένειες και 
δυστυχώς κι άλλες που θ’ ακο-
λουθήσουν θα υποστούν το αβά-
σταχτο αυτό οικονομικό φορτίο 
των δικαστηρίων, γι’ αυτό και η 
σκέψη του Γιάννη και της Κούλας 
ήταν να θεσπισθεί κάτι, που να 
βοηθά τις οικογένειες των θυμά-
των και αυτό να παρέχεται μόνο 
από το Ελληνικό κράτος”, κατα-
λήγει ο πατέρας της Ελένης.
Ertnews.gr

Ταμείο αλληλεγγύης για τις 
οικογένειες των θυμάτων προτείνουν 
οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη

Ωστε οι οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών 
να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα 
που προκύπτουν

Μπαράζ συλλήψεων για 
ναρκωτικά στη Θράκη
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