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Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών 
δημιουργείται στο δάσος της Δαδιάς

Μέσω της βόσκησης, τα ελάφια θα περιορίσουν την επέκταση και πύκνωση 
του δάσους και θα συμβάλλουν στη διατήρηση των πολύτιμων, ανοικτών 

εκτάσεων. Πέρα του σημαντικού τους ρόλου ως διαμορφωτές του δάσους, 
αποτελούν πολύτιμη τροφική πηγή για θηρευτές και γύπες
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Συνεχίζουν τον αγώνα κατά της 
ιδιωτικοποίησης του νερού οι 

εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΑ 

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους δρόμους της 
Αλεξανδρούπολης. «Το ν/σ οδηγεί σε έμμεση κατάργηση του 

ιδρυτικού νόμου των ΔΕΥΑ» λέει στη ΓΝΩΜΗ η Γενική Δ/ντρια 
της Επιχείρησης Κ. Χαμουρατίδου
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Εκπαιδευτικούς 
και μαθητές από 5 
χώρες φιλοξενεί 
το Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης

16 εκπαιδευτικοί και 25 
μαθητές από Σλοβακία, 

Πολωνία, Κροατία, Τουρκία, 
Σουηδία, Ιρλανδία θα 

εμπλακούν σε εργαστήρια και 
δραστηριότητες 
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Η αλήθεια για τον 
σιδηρόδρομο και τα 

Τέμπη… 

Γράφει ο 
Δ. Μακροδημόπουλος
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Τέλος σε όλα τα μέτρα για την Τέλος σε όλα τα μέτρα για την 
Covid, ποιες οι εξαιρέσειςCovid, ποιες οι εξαιρέσεις

“Έφυγε” από τη ζωή ο αγαπητός “Έφυγε” από τη ζωή ο αγαπητός 
Εβρίτης ιατρός Γιώργος Εβρίτης ιατρός Γιώργος 
Πατλάκας Πατλάκας 

� 44Η Ελλάδα στους δρόμους 
ζητώντας απαντήσεις για την 

τραγωδία των Τεμπών

Γενική 24ωρη απεργία αύριο με ηχηρό μήνυμα στη 
κυβέρνηση ετοιμάζουν τα συνδικάτα. 

Συγκεντρώσεις σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα. Σήμερα 
η24ωρη απεργία όλων των δημοσιογράφων 
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Τέθηκε σε λειτουργία το Pet-Scan 
στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης! 
● Μετά από χρόνια 
αναμονής και προετοι-
μασίας το υπερσύγχρο-
νο μηχάνημα είναι στη 
διάθεση ιατρών, ασθε-
νών του ΠΓΝΑ

● Την ικανοποίησή του 
εκφράζει ο καθηγητής 
Πυρηνικής Ιατρικής του 
ΔΠΘ και διευθυντής του 
Εργαστηρίου Πυρηνικής 
Ιατρικής ΠΓΝΑ Αθανάσι-
ος Ζησιμόπουλος 

● Οι πρώτοι ασθενείς 
ήδη υπεβλήθησαν σε 
επιτυχή εξέταση
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)
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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
1838
Η 25η Μαρτίου καθιερώνεται με βα-
σιλικό διάταγμα του Όθωνα ως ημέ-
ρα εθνικής εορτής.

1892
Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της 
Λίβερπουλ.

1924
Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών 
μετονομάζεται σε Παναθηναϊκό 
Αθλητικό Όμιλο.

1926
Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος 
εκλέγεται Πρόεδρος της ∆ημοκρατί-
ας, χωρίς αντίπαλο.

2007
Η Ελλάδα, η Ρωσία και η Βουλγα-
ρία υπογράφουν τη συμφωνία για 
την κατασκευή του πετρελαιαγωγού 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, έπει-
τα από 14 χρόνια διαπραγματεύσεων.

2011
«Ημέρα της Οργής» στη Συρία, με 
ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του κα-
θεστώτος Άσαντ. Αρχή του εμφυλί-
ου πολέμου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1738
Τσέζαρε Μπεκαρία, ιταλός εγκλημα-
τολόγος, οικονομολόγος, δημοσιο-
λόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας 
του μνημειώδους έργου «Περί εγκλη-
μάτων και ποινών», το οποίο συνέ-
βαλε καθοριστικά στον ορθολογικό 
και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό 
των ποινικών επιστημών και τη δια-
μόρφωση της λεγόμενης «Κλασικής 
Σχολής» του Ποινικού ∆ικαίου. (Θαν. 
28/11/1794)

1813
Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, που ει-
σήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναι-
σθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες 
της επιδημιολογίας. (Θαν. 16/6/1858)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1951
Ιωάννης Παρασκευόπουλος, έλληνας 
αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο 
Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης 
φέρει το όνομά του (Paraskevopoulos 
crater). (Γεν. 20/6/1889)

1975
Αριστοτέλης Ωνάσης, έλληνας μεγι-
στάνας. (Γεν. 15/1/1906)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο πιστό 
αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης

15
ΜΑΡ
2019

Αποκαλυπτήρια για το γλυπτό της 
Νίκης της Σαμοθράκης, το ένα από τα 
δύο πιστά αντίγραφα, που κατασκευ-
άστηκε στη ∆ράμα και τοποθετήθηκε, 
προσωρινά, έξω από το Νομαρχείο 
στην Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια, 
θα μεταφερθεί στο νησί της Σαμοθρά-
κης, όπου και θα τοποθετηθεί σε ειδι-
κή βάση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Παλαιάπολης, ενώ στην Αλεξανδρού-
πολη θα μεταφερθεί το επόμενο διά-
στημα το δεύτερο πιστό αντίγραφο 
του σπουδαίου αυτού αγάλματος. Το 
αυθεντικό εκτίθεται σε περίοπτη θέση 
στο Μουσείο του Λούβρου και αποτε-
λεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο θαυ-
μασμού για όλη την ανθρωπότητα. Το 
άγαλμα κατασκευάστηκε σε φυσικές 
διαστάσεις με ακρίβεια χιλιοστού, χά-
ρη σε ειδικό ρομποτικό μηχάνημα σε 
εργοστάσιο μαρμάρου στην ∆ράμα.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:29
Δύση - 18:23
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Σε κλίμα συγκινησιακό φορτισμένο πραγματοποιήθηκε η μετονομασία της οδού Θεόδωρου Γαζή, σε Άλκη Κα-
μπανού εις μνήμην του 19 χρόνου αδικοχαμένου φοιτητή που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο σημείο την 1η Φε-
βρουαρίου 2022.
Η μητέρα του Άλκη με βουρκωμένα τα μάτια και κρατώντας μια ανθοδέσμη με κίτρινα τριαντάφυλλα στην αγκα-
λιά της μαζί με τον σύζυγό της και συγγενικά τους πρόσωπα έδωσαν το παρών στην τελετή μετονομασίας, ώστε 
να μην γίνει ξανά αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. (makthes.gr)

(για τις ελλείψεις του εθνικού σι-
δηροδρομικού δικτύου) Σε επίπε-
δο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή 
δεν είχε φτάσει, δεν είχε μεταφερ-
θεί τέτοια εικόνα, αυτό που θέλω 
να σας πω είναι ότι οι αρμόδιοι 
όφειλαν να ξέρουν. Υπάρχει πο-
λιτική ευθυνη, η οποία ανελήφθη. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Είπαν

Έλεγε ο Τσίπρας: "Θα φέρουμε 
το ασημένιο βέλος". Σε ποιο δί-
κτυο; Κι έλεγε ο Μητσοτάκης: 
"Θα πάρουμε τρένα υδρογό-
νου με τα κονδύλια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης". Σε ποιο δίκτυο; 
Ποιον κοροϊδεύουν με αυτά τα 
μεγάλα λόγια;

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Τέλος μπαίνει στα υποχρεωτικά 
εβδομαδιαία rapid test για τους ανεμ-
βολίαστους εργαζόμενους στον ιδιωτι-
κό και δημόσιο τομέα, ενώ αίρονται και 
όλα τα άλλα μέτρα που ισχύουν για την 
πανδημία της Covid. Σε αυτά συμπερι-
λαμβάνονται οι όποιοι χαλαροί κανό-
νες υπάρχουν ακόμη στα εστιατόρια 
και μπαρ (απολυμάνσεις και απολυμα-
ντικά στα τραπέζια κ.λπ.) και η υποχρε-
ωτική χρήση μάσκα στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.

 «Στη σημερινή συνεδρίαση της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων το υπουρ-
γείο Υγείας εισηγήθηκε την άρση 
των μέτρων που ισχύουν έναντι της 
Covid-19, με εξαίρεση στις δημόσιες 
και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. 
Η εισήγηση έγινε αποδέκτη από την 
επιτροπή και αναμένεται η άρση των 
μέτρων», αναφέρει ανακοίνωση του 
υπουργείου Υγείας.

Παραμένει ωστόσο η ανάγκη προ-
στασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της 

Covid-19 και για το λόγο αυτό συνι-
στάται η τήρηση των μέτρων ατομικής 
προστασίας, ο επικαιροποιημένος εμ-
βολιασμός και η λήψη αντιικής θερα-
πείας για όσους νοσούν. Σημειώνεται 
ότι σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς 
μάσκες θα γίνονται και τα δρομολόγια 
των πλοίων, ενώ ήδη για τα αεροπλάνα 
η χρήση μάσκας δεν ήταν υποχρεωτική.

Γ.Π.

Τέλος σε όλα τα μέτρα για την Covid, 
ποιες οι εξαιρέσεις

24ωρη απεργία όλων των δημοσιογράφων 

Αλεξανδρούπολη: Η 20χρονη 
Ναταλία μας χρειάζεται! 

Στο πλευρό μιας νεαρής κοπέλας από 
την Αλεξανδρούπολη που μας χρειάζεται 
για να κρατηθεί στη ζωή, καλούμαστε να 
συνδράμουμε όλοι όσοι έχουμε τη δυνα-
τότητα να το πράξουμε. Συγκεκριμένα, μια 
20χρονη η οποία πάσχει από λευχαιμία 
και νοσηλεύεται στο ΠΓΝΑ έχει μεγάλη 
ανάγκη από αιμοπετάλια. Όσοι μπορούν 
να βοηθήσουν, καλούνται να προσέλθουν 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης και να δωρήσουν αι-

Οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας 
ενώνουν τη φωνή τους με την ελληνι-
κή κοινωνία και το συνδικαλιστικό κίνη-
μα. Το σύνολο των δημοσιογραφικών 
ενώσεων, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, 
ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΗΕΠΗΝ, πραγματο-
ποιούν 24ωρη απεργιακή κινητοποίη-
ση από τις 05.00 το πρωί της Τετάρ-
της 15/3/2022 έως τις 05.00 το πρωί 
της Πέμπτης, στηρίζοντας το πάνδημο 
αίτημα να αποδοθούν οι πραγματικές 
ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, 
και να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να 
μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. 

Οι δημοσιογράφοι απαιτούν:
 Δημοσιογραφία για τον έλεγχο κά-

θε εξουσίας, με κριτήριο το δημόσιο 
συμφέρον, έξω από επιχειρηματικές 
και κομματικές ατζέντες

·      Ασφάλεια στις μετακινήσεις 
των πολιτών και στους εργασιακούς 
χώρους.

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ. Οι δημοσιο-

γράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 
πρέπει να πάψουν επιτέλους να είναι 
όμηροι άναρχων εργασιακών συνθη-
κών και πολύ χαμηλών αμοιβών. Η ενη-
μέρωση είναι αγαθό και δημοκρατική 
εγγύηση και οι υπηρέτες της διεκδικούν 
την επαγγελματική και εργασιακή τους 
αξιοπρέπεια. Ενημέρωση με αξιοπιστία 
και πλουραλισμό
 Τα ΔΣ της Ομοσπονδίας και των 

Ενώσεων Συντακτών

μοπετάλια στο όνομα Λαζαρίδου Νατα-
λία Νάντια. Σημειώνεται πως ένας υγιής 
ενήλικας από 18 έως 55 ετών και με βά-
ρος άνω των 50kg μπορεί να γίνει δότης 
αιμοπεταλίων.

e-evros.gr

Γραμμή υπεράσπισης  
Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάν-

νη Οικονόμου, ουδείς είχε μεταφέρει στον 
πρωθυπουργό την κατάσταση διάλυσης 
που επικρατούσε στον ΟΣΕ… Ο κύριος 
Μητσοτάκης, δηλαδή, που συχνά-πυκνά 
αναφέρονταν στις ομιλίες του στα μεγά-
λα σιδηροδρομικά έργα και την αναγέν-
νηση του σιδηροδρόμου, έλεγε ψέματα; 
Είτε εν αγνοία είτε εν γνώση του; Δεν 
ξέρω πώς μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι 
αυτή η «γραμμή υπεράσπισης» μπορεί να 

ωφελήσει έναν Πρωθυπουργό. Μάλλον 
θα το δείξει η ιστορία. 

Κ.Η. 

Ο πρωθυπουργός δεν ήξερε 
Δεν ήξερε ο πρωθυπουργός για την 

κατάσταση των σιδηροδρόμων μας, δια-
μήνυσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 
Θυμίζουμε ότι π[όπως ο ίδιος ο Κ. Μη-
τσοτάκης είχε δηλώσει δεν ήξερε τη με-
λέτη Λύτρα - Τσιόδρα για την πανδημία. 
Για την κατάσταση στα Νοσοκομεία δεν 
ήξερε, ούτε για τη δράση του κ.Πάτση. 
Δεν ήξερε για τις υποκλοπές και το ρόλο 
του ανηψιού του εκλεκτού του Μαξίμου 
κ. Δημητριάδη. Θα μου πεις και τι είναι ο 
άνθρωπος για να ξέρει;

Γ.Π.
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Έφυγε από τη ζωή, μετά 
από μάχη με τον καρκίνο, ο 
μέχρι πρότινος διευθυντής 
της ιατρικής υπηρεσίας του 
νοσοκομείου Κομοτηνής, 
πνευμονολόγος Γιώργος 
Πατλάκας, ο οποίος κατά-
γονταν από το Σουφλί. Γρά-
φει σχετικά ο συμπολίτης 
μας Γιάννης Μαλκίδης:

“Ο εκλιπών κατοικού-
σε στην Αλεξανδρούπολη, 
ήταν μάχιμος λειτουργός της 
ιατρικής καταθέτοντας την 
προσφορά του στον συνάν-

θρωπο ψυχή τε και σώματι, 
με ευγένεια, προθυμία, και 
επάρκεια επιστημοσύνης, 
ενώ στη διάρκεια της παν-
δημίας βρέθηκε στην πρώτη 
γραμμή, τόσο της περίθαλ-
ψης των νοσούντων, όσο και 
της ενημέρωσης των κατοί-
κων της περιοχής μας.

Σε συλλυπητήριο 
μήνυμά της η 
Διοικήτρια του 
νοσοκομείου 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ… Μάγδα 

Γιαμουστάρη αναφέρει:
“Έφυγε νωρίς από κοντά 

μας ένας υπέροχος άνθρω-
πος, ένας εξαιρετικός για-
τρός, ένας πολύτιμος φίλος, 
ο Γεώργιος Πατλάκας, Πνευ-
μονολόγος, Διευθυντής Ια-
τρικής Υπηρεσίας μέχρι πρό-
τινος.

Όρθιος και γενναίος πο-
λεμιστής της ζωής, πάλευε 
μέχρι την τελευταία του ανά-
σα για το καλό όλων.

Ευγενικός, προσηνής, 
ήρεμος, χάραξε μια φωτει-
νή πορεία στο Γενικό Νο-
σοκομείο Κομοτηνής, όντας 
παράδειγμα για όλους. Με 
αισθήματα οδύνης τον απο-
χαιρετούμε”.

Η κηδεία του 66χρονου 
Γιώργου Πατλάκα θα τελε-
στεί αύριο Τετάρτη 15 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 2023 στις 16:30μ.μ 
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυρια-
κής Αλεξανδρούπολης.

Τα συλλυπητήρια μας 
στους οικείους του.
(φωτο: xronos.gr)

“Έφυγε” από τη ζωή ο πνευμονολόγος 
Γιώργος Πατλάκας

ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΟΥΦΛΙ, ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ      

Μάχιμος λειτουργός της ιατρικής 
καταθέτοντας την προσφορά του στον 
συνάνθρωπο

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε 
ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχη-
γός της Αστυνομίας Αναστάσιος 
Δημοσχάκης προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με 
επίκεντρο το Κάθετο Άξονα Φυ-
σικού Aερίου που θα ενώνει την 
πόλη των Φερών με το Τρίγωνο 
Ν. Ορεστιάδας.

Η Γραπτή Ερώτηση έρχεται 
σε συνέχεια της σχετικής Επίκαι-
ρης Ερώτησης  που είχε καταθέ-
σει ο βουλευτής στις 20/9/2021 
και συζητήθηκε στην Βουλή στις 
9/10/2021, παρουσία του αρμό-
διου Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος κι Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, 
λόγω απουσίας του Υπουργού 
Κώστα Σκρέκα.

την νέα Γραπτή Ερώτηση ο 
βουλευτής τονίζει τον αναπτυ-
ξιακό οργασμό που λαμβάνει 
χώρα στον Ν.Έβρου ενώ πα-
ράλληλα αναφέρεται στις άρι-
στες διμερείς σχέσεις Ελλάδος 
– Βουλγαρίας και στην αναβίωση 
του πετρελαιαγωγού Αλεξ.πολης 
– Μπουργκάς που διαφαίνεται 
να έχει ελπιδοφόρο αποτέλεσμα.

Με την ευκαιρία των προανα-
φερομένων εξελίξεων ο βουλευ-
τής ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό 
αν υφίσταται η δυνατότητα (2 σε 
1) να συμπεριληφθεί στον σχε-
διασμό υλοποίησης του πετρε-

λαιαγωγού Αλεξανδρούπολης 
– Μπουργκάς και η μελετητική 
ωρίμανση και αδειοδότηση του 
καθέτου αγωγού φυσικού αε-
ρίου Πέπλου Φερών- Τρίγωνο 
Έβρου.

Ακολουθεί η Ερώτηση:
Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας
Θέμα: Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣ-
ΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΌ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
Ν.ΈΒΡΟΥ

Με πρωτοβουλία της Κυβέρ-
νησης τα τελευταία χρόνια στον 
Ν.Έβρου προγραμματίζονται ή 
υλοποιούνται έργα υποδομών 
που είναι ταυτισμένα με την γε-
νικότερη αναπτυξιακή προοπτι-
κή της περιοχής αλλά και της 
Χώρας.

Τα τελευταία χρόνια οι διμε-
ρείς σχέσεις Ελλάδος- Βουλγα-
ρίας βρίσκονται σε καλό επίπεδο, 
με κοινό τόπο την Β.Ελλάδα και 
κυρίως τη Θράκη.

Στο πλαίσιο του κοινού κλί-
ματος άρχισε να συζητείται η εκ 
νέου η κατασκευή του πετρελαι-
αγωγού Αλεξ.πολης – Μπουρ-
γκάς, όμως με αντίθετη φορά 
παροχής πετρελαίου, δηλαδή 
από το λιμένα της Αλεξ.πολης 
προς το λιμένα του Πύργου- 
Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ήδη σχεδιάζεται από τις δυο 
κυβερνήσεις η σύσταση Ομάδων 
Εργασίας που θα προετοιμάσουν 
το έδαφος για την λήψη της ορι-
στικής απόφασης σχετικά με την 
συγκεκριμένη επένδυση.

Το έντονο ενδιαφέρον μεγά-

λων ιδιωτικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της ενέργειας προεξοφλεί ότι η 
τελική απόφαση θα έχει θετική 
προοπτική!

Με βάση τη χάραξη και κα-
τασκευή του εν λόγω αγωγού, 
κρίνεται σκόπιμο όπως δρομολο-
γηθεί η παράλληλη χάραξη και η 
κατασκευή του καθέτου αγωγού 
φυσικού αερίου από την Περιοχή 
Πέπλου Φερών μέχρι την περιο-
χή του Τριγώνου Ν.Ορεστιάδας, 
ένα έργο που δρομολογήθηκε 
προς το παρόν & έχει αναβλη-

θεί εν τοις πράγμασι..!
Για τον Ν/Έβρου το συγκε-

κριμένο έργο είναι ζωτικής ση-
μασίας διότι θα προσδώσει προ-
στιθέμενη αξία στους οικιακούς 
καταναλωτές, στις μεγάλες επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον κεντρικό και Βόρειο 
τμήμα του νομού (Ακρίτας Α.Ε. 
HELLASFROST, ARDASFROST 
κλπ) στους μεγάλους στρατιωτι-
κούς σχηματισμούς, Νοσοκομεία 
αλλά ακόμα και στην δημόσια δι-
οίκηση ( Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού).

Αποτελεί λοιπόν ευκαιρία, 

παράλληλα με την μελέτη του 
χάραξης του πετρελαιαγωγού 
να γίνει και η μελέτη χάραξης 
για την κατασκευή του Νομαρ-
χιακού αγωγού φυσικού αερίου, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 
έντονο ενδιαφέρον που διαφαί-
νεται και από ιδιώτες επενδυτές 
για το συγκεκριμένο έργο … στο 
πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς τους!!

Το γεγονός της παράλληλης 
μελέτης των δυο αγωγών θα δι-
ευκολύνει την οποιαδήποτε θε-
τική πρόθεση που υπήρξε από 

την ΔΕΔΑ για την ολοκλήρωση 
της μελετητικής ωριμότητας κα-
τά το παρελθόν ενώ ταυτόχρο-
να διασφαλίζεται εξοικονόμηση 
κόστους και χρόνου.

Έχετε την πρόθεση να συμπε-
ριλάβετε στον σχεδιασμό υλο-
ποίησης του πετρελαιαγωγού 
Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς 
και την μελετητική ωρίμανση και 
αδειοδότηση του καθέτου ενερ-
γειακού αγωγού φυσικού αερί-
ου: Πέπλος Φερών Αλεξ.πολης- 
Τρίγωνο Ν.Ορεστιάδας Έβρου;

Κάθετο αγωγό φυσικού αερίου που θα ενώνει 
τις Φέρες με το Τρίγωνο ζητά ο Αν. Δημοσχάκης
Όπως αναφέρει, θα 
προσφέρει πολύτιμο 
αναπτυξιακό 
πλεονέκτημα στον 
Έβρο

Π.Α.Μ.Θ. 08.03.2023
 Α. Π.: 71537/3541 

Αλεξανδρούπολη 08-03-2023

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40
T.K. : 68100 AΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Πληροφ. : Σ. Κυρτζίδου
Τηλ. : 2551350571
e-mail : metaforon.evrou@pamth.gov.gr

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για από-

κτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστά-

μενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον 

Ν. 4070/2012. Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετα-

τροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, 

σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να με-
τατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση 
στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου ( Αλεξ/πολη ) 
ή στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με 
την έδρα που υπάγεται) μέχρι την 28 – 04 – 2023 και ώρα 15:00, συνο-

δευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 
του Ν. 4070/2012. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να 
προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 
για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή 
των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τον 
έλεγχο της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και των 
απαιτούμενων προϋποθέσεων, για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου και σύμφωνα 
με την αριθμ. 20214/1077/20-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ6Θ7ΛΒ-ΨΟΓ) (ΦΕΚ 
877/Α’/20-022023) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, με 
την οποία καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.) ανά έδρα, σύμφωνα με τα καθοριζό-
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012. Με την ίδια 
απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ-ΜΙΣΘ. Στην ίδια από-
φαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔ.-ΜΙΣΘ., ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών 
σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρου του κειμέ-
νου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. 92Y27LB-52O) 
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: www.
pamth.gov.gr, αλλά και από τα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ή της Διεύθυνσης Μεταφο-
ρών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας, του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2551350438 και 2551350479.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
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Η Ένωση Πολιτιστικών 
Φορέων Έβρου (ΕΠΟΦΕ) 
προσκαλεί όλους τους συλ-
λόγους-μέλη της σε ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για 

το νέο Πρόγραμμα LEADER 
2023-2027, την ΤΕΤΑΡΤΗ 
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 
7:00 μ.μ. στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΕΒΡΟΥ (3ος όροφος).

Το πρόγραμμα τελεί υπό 
διαβούλευση και ολοκλήρω-
ση σχεδιασμού. Για το λόγο 
αυτό, η ΕΠΟΦΕ αναλαμβάνει 
την πρωτοβουλία να ενημε-
ρώσει τους συλλόγους-μέ-
λη της για τις δυνατότητες 
ένταξης τους στο εν λόγω 

πρόγραμμα, στην ενημέρω-
ση που θα πραγματοποιηθεί 
από επιστημονικά στελέχη 
του φορέα διαχείρισης του 
προγράμματος «Δημοσυνε-
ταιριστική Έβρος ΑΕ».

Η εν λόγω διαβούλευση-
ενημέρωση αφορά τους συλ-
λόγους που εδρεύουν στον 
κεντρικό και νότιο Έβρο, δη-
λαδή στους δήμους Αλεξαν-
δρούπολης, Σαμοθράκης και 
Σουφλίου.

Η ΕΠΟΦΕ συμμετέχει στη 
ΓΣ της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώ-
νυμη Εταιρεία ΟΤΑ και είναι 
μέλος της επιτροπής παρακο-
λούθησης/αξιολόγησης του 
προγράμματος.

Για το ΔΣ της ΕΠΟΦΕ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κελεμίδης

Πρόσκληση πολιτιστικών συλλόγων 
για το πρόγραμμα LEADER 
Η ΕΠΟΦΕ καλεί 
τα μέλη της σε 
συνάντηση σήμερα 
στο Επιμελητήριο

Σε λειτουργία τέθηκε μετά 
από χρόνια αναμονής και προ-
ετοιμασίας το υπερσύγχρονο 
μηχάνημα pet-scan, μία δωρεά 
του ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος, προς το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης. 

Η προσφορά της συγκεκρι-
μένης τεχνολογίας στην δια-
γνωστική και θεραπευτική αντι-
μετώπιση των ασθενών είναι 
ανεκτίμητη σε πολλά επιστη-
μονικά πεδία της Ιατρικής όπως 
κυρίως σε Ογκολογία, Νευρο-
λογία, Αιματολογία, Παιδια-
τρική , Λοιμωξιολογία, Καρδι-
ολογία, Ουρολογία Ορθοπεδική 
κλπ.

Την ευχάριστη είδηση έκα-

νε γνωστή ο καθηγητής Πυ-
ρηνικής Ιατρικής του ΔΠΘ και 
διευθυντής του Εργαστηρίου 
Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Π.Ν.Α 
κ. Αθανάσιος Ζησιμόπουλος, ο 
οποίος έγραψε στο Facebook:

«Καλή μας αρχή! Οι πρώ-
τοι ασθενείς μας υπεβλήθησαν 
σε επιτυχή εξέταση ret/ct στο 
τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του 
ΠΓΝΑ. Η χαρά και η ικανοποίη-
ση όλων μας είναι μεγάλη, γιατί 
μας δόθηκε μέσω της δωρεάς 
Ι.Σ Νιάρχου, η δυνατότητα να 
φανούμε χρήσιμοι στους ασθε-
νείς της ΑΜΚΘ».

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 
και Φίλων Έβρου “ΣυνεχίΖΩ” με 
τη σειρά του σχολίασε:

«Το PET/CT στο ΠΓΝΑ,είναι 

πραγματικότητα!!! Συγχαρητή-
ρια Athanassios Zissimopoulos 
και σε όλο το προσωπικό!!! 
Μια νέα εποχή με περισσότε-
ρα “όπλα”, ξεκίνησε για τους 
ασθενείς με καρκίνο!».

Η ποζιτρονική τομογραφία 
(ΡΕΤ) ή PET scan είναι η πιο 
σύγχρονη απεικονιστική δια-
γνωστική μέθοδος της Πυρη-
νικής Ιατρικής, η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα ανίχνευσης βλα-
βών σε πολύ πρώιμο στάδιο. 
Στο απεικονιστικό αυτό σύστη-
μα (PET) είναι ενσωματωμένος 
ένας υπολογιστικός τομογρά-
φος (CT) για την ταυτόχρονη 
λήψη συμπληρωματικών ανα-
τομικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον κ. Ζησιμό-
πουλο, για τους ογκολογικούς 
ασθενείς, το PET scan αποτελεί 
ισχυρό όπλο για την διαγνωστι-
κή και θεραπευτική προσέγγι-
ση οδηγώντας στην σωστή και 
έγκαιρη επιλογή της κατάλλη-
λης θεραπείας. Η Ιατρική σή-
μερα οδεύει στην ακρίβεια και 
την εξατομικευμένη θεραπεία. 
Το PET scan δίνει τις κατάλλη-
λες και απαραίτητες πληροφο-
ρίες για την έγκαιρη και ακριβή 
σταδιοποίηση της νόσου, τον 
χαρακτηρισμό της βλάβης έτσι 
ώστε να αποφασιστεί η καλύ-
τερη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση βασιζόμενη στα μοριακά 

χαρακτηριστικά του καρκινικού 
κυττάρου. Επιπλέον, παρέχει τη 
δυνατότητα ομαδοποίησης των 
ασθενών οι οποίοι θα μπορού-
σαν να ανταποκριθούν σε στο-
χευμένες θεραπείες αποφεύγο-
ντας ανώφελες, χρονοβόρες 
και υψηλού κόστους θεραπεί-
ες στις οποίες δεν θα μπορού-
σαν οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
να ανταποκριθούν. Η PET μπο-
ρεί να δείξει την πρώιμη εκτί-
μηση της ανταπόκρισης στην 
θεραπεία (χημειοθεραπεία-χει-
ρουργική θεραπεία) έτσι ώστε 
έγκαιρα να αποφασιστεί η αλ-
λαγή ή όχι θεραπευτικού πρω-
τοκόλλου.

Σημαντικός είναι ο ρόλος 
του PET scan για τον ακριβή 
σχεδιασμό στην ακτινοθερα-
πεία, επιτυγχάνοντας έτσι στο-
χευμένη ακτινοβόληση αποφεύ-
γοντας την ακτινοβόληση των 
υγιών οργάνων. Συνεπώς τα 
πλεονεκτήματα του PET scan 
στην Ογκολογία είναι η ακριβής 
διάγνωση και σταδιοποίηση της 
νόσου, ο πρώιμος έλεγχος υπο-
τροπής της νόσου, ο ακριβής 
σχεδιασμός ακτινοθεραπείας, 
η σωστή επιλογή θεραπείας, 
η πρώιμη εκτίμηση της αντα-
πόκρισης της θεραπείας ή της 
μη ανταπόκρισης οπότε και αλ-
λαγής του θεραπευτικού σχή-

ματος προς όφελος των ασθε-
νών. Πρέπει να αναφερθεί ότι 
το όφελος έναντι του κόστους 
της εξέτασης είναι πολλαπλό 
,λόγω του ότι αποτρέπονται 
πολλές άλλες εξετάσεις, άσκο-
πες χειρουργικές επεμβάσεις 
και πολλές ημέρες νοσηλείας. 
Η εξέταση είναι απλή, ανώδυ-
νη, ακίνδυνη για τον ασθενή 
και χωρίς παρενέργειες. Η δι-
άρκεια της στο μηχάνημα είναι 
40-45 min και η όλη παραμονή 
του ασθενούς στη μονάδα ΡΕΤ 
του Πανεπιστημιακού Τμήματος 
Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΑ είναι 
περίπου δυόμιση ώρες.

Τέθηκε σε λειτουργία το Pet-Scan 
στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης! 

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΔΠΘ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΓΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
            
Οι πρώτοι ασθενείς ήδη υπεβλήθησαν 
σε επιτυχή εξέταση

Σε λειτουργία τέθηκε μετά από χρόνια αναμονής και 
προετοιμασίας το υπερσύγχρονο μηχάνημα pet-scan, στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο καθηγητής Πυρηνικής 
Ιατρικής του ΔΠΘ και διευθυντής του Εργαστηρίου 
Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΑ Αθανάσιος Ζησιμόπουλος 
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Γενική πανελλαδική 24ωρη 
απεργία διοργανώνουν αύριο Πέ-
μπτη 16 Μαρτίου ΓΣΕΕ και ΑΔΕ-
ΔΥ με τη συμμετοχή πλήθους σω-
ματείων, φορέων, με απεργιακές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, 
για τη σιδηροδρομική τραγωδία 
στα Τέμπη. 

«Σύσσωμη η ελληνική κοινω-
νία ζητά απαντήσεις. Κάθε ελ-
ληνική οικογένεια θρήνησε και 
απαιτεί να μην ξαναθρηνήσου-
με άλλες ανθρώπινες ζωές», το-
νίζει η ΓΣΕΕ«Με τη γενική πα-
νεργατική απεργία, απαιτούμε να 
έρθουν στην επιφάνεια οι πραγ-
ματικοί ένοχοι του εγκλήματος 
των Τεμπών και να αποδοθούν 
οι ευθύνες στους υπαίτιους, κα-
θώς και να σταματήσει η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπο-
ρευματοποίησης και της λειτουρ-
γίας των δημοσίων υπηρεσιών 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 
Επίσης, απαιτούμε να σταματή-
σει να αντιμετωπίζεται η προστα-
σία της εργασίας και της ζωής ως 
κόστος. Το έγκλημα των Τεμπών 
δεν θα συγκαλυφθεί», ανακοίνω-
σε η ΑΔΕΔΥ.

Στην Αλεξανδρούπολη, Εργα-
τικό Κέντρο Εβρου και Νομαρχι-
ακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Εβρου, μαζί 
με ΕΛΜΕ, ΕΙΝΟΚΥΘ κ.α. καλούν 
σε απεργιακή συγκέντρωση στις 
11πμ στο κτίριο του ΕΚΕ, ενώ 
εργατικά ταξικά σωματεία και η 
Ένωση Γονέων Μαθητών Αλεξ/
πολης την ίδια ώρα μπροστά στο 
Δημαρχείο. Την ίδια ώρα σήμερα, 
θα πραγματοποιηθεί συγκέντρω-
ση και στην πλατεία Ορεστιάδας  

Το κάλεσμα του Εργατικού 
Κέντρου Έβρου 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ν. Έβρου καλεί τα σωματεία μέλη 
του, τους φορείς, τους εργαζόμε-
νους και τους πολίτες του Έβρου 
στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική 
Απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτί-
ου 2023 και ώρα 11:00 το πρωί 
μπροστά στο Εργατικό Κέντρο 
Ν. Έβρου.

Η χώρα μας βιώνει μέρες πέν-

θους, μετά το πολύνεκρο δυστύ-
χημα στα Τέμπη, που  κόστισε τη 
ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώ-
πους, επί το πλείστον νέα παι-
διά. Η εθνική τραγωδία στα Τέ-
μπη έχει συγκλονίσει τους πάντες. 
Παιδιά, νέους, μεγάλους. Διαδη-
λώσεις, μηνύματα σε τοίχους, σε 
αυλές σχολείων, σε αίθουσες πα-
νεπιστημίων έχουν κατακλύσει τη 
χώρα ολόκληρη. Ο καθένας αλ-
λά και όλοι μαζί θέλουμε να εκ-
φράσουμε με το δικό μας τρόπο 
τη διαχρονική μας απογοήτευση 
για όσα δεν έγιναν, μα πάνω απ’ 
όλα την οργή για αυτό που συ-
νέβη στα Τέμπη. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙ-
ΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

1. ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΦΘΗΝΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3. ΜΕΤΡΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΕΛΕΓ-
ΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ

4. ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ  ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ

8. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Εργατ/κού Κέντρου Ν. 
Έβρου

Ο  Πρόεδρος                             Ο 
Γεν. Γραμματέας

Ασπιώτης Ευστάθιος                     
Μουσουνάκης Άνθιμος

ΑΔΕΔΥ Εβρου: Δεν είναι η 

ώρα της σιωπής, είναι η ώρα 

της φωνής και της διεκδίκη-

σης!

Η δύναμη μας είναι η οργα-
νωμένη αντίδραση και οι μαζικοί 
αγώνες. Αυτό είναι που φοβού-
νται όλοι οι πολιτικοί και όλες οι 
κυβερνήσεις. Όλοι μαζί λοιπόν 
απεργούμε και συμμετέχουμε 
στις συγκεντρώσεις μαζί με τους 
συμπολίτες μας για να διεκδική-
σουμε::

• Να έρθουν στην επιφάνεια 
οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλή-
ματος των Τεμπών και να αποδο-
θούν οι ευθύνες στους υπαίτιους.

• Να σταματήσει η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπο-
ρευματοποίησης και της λειτουρ-
γίας των δημοσίων υπηρεσιών με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να 
σταματήσει να αντιμετωπίζεται η 
προστασία της εργασίας και της 
ζωής ως κόστος.

• Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού για να καλυφθούν τα 
χιλιάδες οργανικά κενά σύμφω-
να με τα οργανογράμματα που 
υπάρχουν στο Δημόσιο.

• Αύξηση των δαπανών για να 
βελτιωθούν οι κτιριακές εγκατα-
στάσεις και οι εξοπλισμοί των ερ-
γαζομένων σύμφωνα με τα πρό-
τυπα υγιεινής και ασφάλειας που 
οι κυβερνήσεις έχουν ορίσει.

• Σύγχρονες, ασφαλείς, φτη-
νές μεταφορές σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς κόντρα στην 
πολιτική που βάζει την ασφάλεια 
των επιβατών και τα δικαιώματα 
των εργαζομένων στο ζύγι του 
κόστους και της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων.

• Εργαζόμενους στις μαζικές 
μεταφορές και παντού με σταθε-
ρή εργασία και σύγχρονα πλήρη 
δικαιώματα.

• Άμεσα μέτρα για το εκσυγ-
χρονισμό των υποδομών, των μέ-
σων και των συστημάτων ασφα-
λείας στις μεταφορές.

Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει 
να είμαστε μόνοι μας οι εργαζό-
μενοι του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Στον αγώνα αυτό απέναντι 
σ’ αυτή την πολιτική που μας βλέ-
πει ως νούμερα και αριθμούς και 
όχι ως ανθρώπους, ως οικογένει-
ες, ως παιδιά, ως εργαζόμενους, 
ως τρίτη ηλικία, πρέπει να είμαστε 
όλοι μαζί ενωμένοι.

Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους σε όλο το Δημόσιο να 
συμμετέχουν μαζικά στην απερ-
γιακή κινητοποίηση, στην οποία 
καλούμε και όλους τους εργαζό-
μενους από κάθε επαγγελματικό 
χώρο και όλους τους συνταξι-
ούχους και όλους τους νέους να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις 
δικές μας. ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ! 

Ανακοίνωση Εργατικών 
Σωματείων

Οι χιλιάδες λαού που κατα-
κλύζουν όλες αυτές τις μέρες 
τους δρόμους όλης της χώρας 
αλλά και του Νομού, δείχνουν την 
οργή του λαού μας για το έγκλη-
μα στα Τέμπη. Όλοι φωνάζουν 
«ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ». Όλες αυτές τις μέρες 
οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεο-
λαία, οι μαθητές και οι φοιτητές 
με τον παλμό τους, μετέτρεψαν 
τη θλίψη και την οργή σε αγώνα, 
σε φωνή, έγιναν η φωνή των νε-
κρών και έστειλαν την κυβερνη-
τική προπαγάνδα περί «ανθρώπι-
νου λάθους» στα σκουπίδια.

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΚΟΣΤΟΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 

ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ!

Διεκδικούμε τη ζωή που μας 
αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαι-
ώματα με βάση την εποχή μας, 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τα 
παιδιά μας.

Δεν φταίει η κακιά η (χ)ώρα! 
Φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυ-
βερνούν τη Χώρα! Κυβερνήσεις 
και κράτος βάζουν στη ζυγαριά 
του κόστους-  οφέλους τις ζωές 
μας για λογαριασμό των κερδών 
των επιχειρηματικών ομίλων.

• Γι’ αυτό στο Νομό μας αφή-
νουν με τεράστιες ελλείψεις  τα 
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. 

• Γι’ αυτό οι χώροι δουλειάς 
έχουν μετατραπεί σε « κοιλάδα 
των Τεμπών» , με εξαντλητικούς 
ρυθμούς , άσχημες συνθήκες ερ-
γασίας, εργατικά ατυχήματα. Ως 
κόστος υπολογίζονται τα Μέτρα 
Ατομικής Προστασίας, τα μέτρα 
υγιεινής και Ασφάλειας στους χώ-
ρους δουλειάς. 

• Γι’ αυτό αφήνουν τα σχολεία 
ασυντήρητα, να στάζουν τα τα-
βάνια, να πέφτουν σοβάδες, με 
τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς.

• Γι’ αυτό καιγόμαστε το κα-
λοκαίρι από τις πυρκαγιές και 
πνιγόμαστε τον χειμώνα από τις 
πλημμύρες.

• Γι’ αυτό δίνονται δισεκατομ-
μύρια ευρώ για την Νέα Σιδηρο-
δρομική Εγνατία, τη νέα περιφε-
ρειακή οδό,  για την μεταφορά 
του πολεμικού υλικού των αμε-
ρικανοΝΑΤΟικών και με τον κίν-
δυνο ενός μεγάλου ατυχήματος, 
ενώ τόσα χρόνια οι κάτοικοι του 
νομού βιώνουν την υποβάθμιση 
του οδικού και σιδηροδρομικού 
δικτύου.

Ένοχοι είναι οι κυβερνήσεις και  
το κράτος των λίγων, που ενώ 
είναι γρήγορο και αποτελεσμα-
τικό για να βγάζει στο σφυρί τα  
σπίτια του φτωχού λαού με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς,  
αγνοεί επιδεικτικά τις αγωνιώδεις 

και τραγικά προφητικές καταγγε-
λίες των συνδικάτων όπως των 
μεταφορών.

Αποτελεί πρόκληση ,αυτές τις 
μέρες η κυβέρνηση να φέρνει 
σχέδιο νόμου που προωθεί την 
απελευθέρωση του νερού κατά 
τα πρότυπα των σιδηροδρόμων! 
Είναι αδίστακτοι για τα κέρδη των 
επιχειρηματιών.

Όλοι στην Απεργία , Όλοι στη 
μάχη :

• Για σύγχρονες, ασφαλείς, 
φτηνές μαζικές μεταφορές κό-
ντρα στην πολιτική που βάζει την 
ασφάλεια των επιβατών και τα δι-
καιώματα των εργαζομένων στο 
ζύγι του κόστους και της κερδο-
φορίας των επιχειρηματικών ομί-
λων.

• Για δωρεάν μεταφορές των 
φοιτητών από και προς το Πα-
νεπιστήμιο.

• Για την ενίσχυση του Δη-
μόσιου και δωρεάν συστήματος 
υγείας. 

• Έλεγχο εδώ και τώρα της  
αντισεισμικής θωράκισης σε σχο-
λεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους 
δουλειάς.

• Για Άμεσα μέτρα προστασί-
ας της Υγείας και της Ασφάλειας 
σε όλους τους χώρους δουλειάς.

• Για Προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού σε υγεία, παιδεία, 
κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσί-
ες πολιτικής προστασίας.

•  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

•  ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

•  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

•  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΘΡΑΚΗΣ

•  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

•  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (μέλος 
ΟΓΕ)

Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους, τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο, 
όλους τους μαζικούς φορείς, τους 
φοιτητικούς συλλόγους και τα 
μαθητικά συμβούλια να πάρουν 
αγωνιστικές αποφάσεις συμμετο-
χής στην απεργία την Πέμπτη 16 
Μάρτη και  στην απεργιακή συ-
γκέντρωση  στις 11πμ μπροστά 
στο Δημαρχείο!

Όλων των νεκρών να γίνου-
με φωνή!
Γιώργος Πανταζίδης 

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Ελλάδα στους δρόμους ζητώντας 
απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 
ΜΕ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ   

Συγκεντρώσεις σε Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα – Το κάλεσμα του Εργατικού 
Κέντρου Έβρου, του Νομαρχιακού 
Τμήματος ΑΔΕΔΥ και εργατικών 
σωματείων που καλούν στο Δημαρχείο 

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές 
ώρες σήμερα, στην Αλεξανδρούπο-
λη, από αστυνομικούς της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 
ένας ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώ-
θηκε εκκρεμεί σε βάρος του Ευρωπα-

ϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Αρχών 
της Γερμανίας, για απειλή, σωματική 
βλάβη και κλοπή με όπλο. Ο συλλη-
φθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Ει-
σαγγελέα.

Σύλληψη ημεδαπού: Τον έψαχναν στη Γερμανία, 
τον βρήκαν στην Αλεξανδρούπολη

Διώκονταν με Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα Σύλληψης για 
σοβαρά αδικήματα φωο elas
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 Το 1ο Πειραματικό Δημοτι-
κό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 
διοργανώνει και φιλοξενεί τη 
δεύτερη επιμορφωτική- εκπαι-

δευτική συνάντηση του προ-
γράμματος Erasmus+ “Fun 
& Engaging STEM Activities 
for Tomorrow’s World” από τις 

13 ως τις 17 Μαρτίου. Για μια 
ολόκληρη εβδομάδα 16 εκπαι-
δευτικοί και 25 μαθητές από 
τις χώρες: Σλοβακία, Πολωνία, 
Κροατία, Τουρκία, Σουηδία, κα-
θώς και ένας συνεργάτης μας 
από τo Ινστιτούτο Academy 
for International Science and 
Research ( AISR) της Ιρλανδίας 
θα εμπλακούν σε εργαστήρια 
και δραστηριότητες που αφο-
ρούν τη ρομποτική, την Αστρο-
νομία, τα Μαθηματικά στην Τέ-
χνη και τη χρήση των ipads στη 
διδασκαλία. Επιπλέον, θα επι-
σκεφτούν μουσεία της πόλης 
μας με σκοπό να γνωρίσουν 
την πολιτιστική κληρονομιά 
και την ιστορία της Αλεξαν-
δρούπολης και της ευρύτερης 
περιοχής.

Σκοπός του προγράμματος 
είναι οι μαθητές να αγαπήσουν 
τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 
Επιστήμες, να κατανοήσουν και 

να ερμηνεύσουν έννοιες των 
Μαθηματικών και της Φυσι-
κής μέσα από διασκεδαστικές 
δραστηριότητες, τη Pομποτική, 
την Τέχνη και την Τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, να καλλιεργή-
σουν τις δεξιότητες της επικοι-

νωνίας, της συνεργασίας, της 
κριτικής σκέψης, να αναπτύ-
ξουν την πολιτειότητα και το 
αίσθημα του ανήκειν σε ένα 
ευρύτερο, ευρωπαϊκό περι-
βάλλον. Οι εκπαιδευτικοί θα 
ανταλλάξουν καλές πρακτικές 

και καινοτόμες μεθόδους δι-
δασκαλίας τις οποίες εφαρμό-
ζουν στα σχολεία τους.

  Υπεύθυνη  του προγράμ-
ματος Βιργινία Καραβοκύρη 
(ΠΕ70)

Εκπαιδευτικούς και μαθητές από 5 χώρες 
φιλοξενεί το Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΓΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ “FUN 
& ENGAGING STEM ACTIVITIES 
FOR TOMORROW’S WORLD” ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ    
        
16 εκπαιδευτικοί και 25 μαθητές από Σλοβακία, 
Πολωνία, Κροατία, Τουρκία, Σουηδία, 
Ιρλανδία θα εμπλακούν σε εργαστήρια και 
δραστηριότητες που αφορούν τη ρομποτική, την 
Αστρονομία, τα Μαθηματικά στην Τέχνη και τη 
χρήση των ipads στη διδασκαλία.

Μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί 
σχολείων από 6 διαφορετικές χώρες κατέ-
κλυσαν τα έδρανα της αίθουσας του Δημο-
τικού μας Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης!

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
“Art is in science, science is in Art with 
STEM” παιδιά από την Σλοβακία, την Πο-
λωνία, τη Σουηδία, την Τουρκία και την Κρο-
ατία φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στην 
Αλεξανδρούπολη με οικοδεσπότη το Πρό-

τυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλε-
ξανδρούπολης.

Την Δευτέρα, πρώτη μέρα διαμονής τους 
στην πόλη μας ο δήμαρχος κ. Ζαμπούκης 
υποδέχτηκε και καλωσόρισε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς ευχόμενος να απολαύσουν 
αυτή τη μοναδική εμπειρία ανταλλαγής γνώ-
σεων και βιωμάτων και να γνωρίσουν όσο 
καλύτερα μπορούν τον τόπο μας, την ιστο-
ρία του και τις ομορφιές του.

“Άρωμα” Erasmus στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Η Επιτροπή «1923-2023: 
100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα» 
διοργανώνει  επιστημονική δι-

ημερίδα στο  Πολιτιστικό Πο-
λύκεντρο της Ν. Ορεστιάδας.  

Η εκδήλωση έχει ως εξής:  

Σάββατο 18  Μαρτίου και  
ώρα 18.00 με 21.00 εσπερίδα 
με τίτλο «Η ίδρυση της Νέας 
Ορεστιάδας στο ιστορικό γί-
γνεσθαι: Διεθνείς Συγκυρίες 
και Προοπτικές» 

Κυριακή 19 Μαρτίου και 
ώρα 11.00 με 14.00 ημερίδα 
με τίτλο «Η Νέα Ορεστιάδα μέ-
σα από τη Ματιά των Νέων»

Επιστημονική διημερίδα 100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα

Το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαρτίου
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της Κικής Ηπειρώτου
Στους δρόμους βγήκαν χθες 

οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Αλε-
ξανδρούπολης, διαμαρτυρό-
μενοι για το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, το οποίο, όπως κα-
ταγγέλλουν, ανοίγει τον δρόμο 
για την κατάργηση των ΔΕΥΑ 
και την ιδιωτικοποίηση του νε-
ρού.

Η χθεσινή διαμαρτυρία, που 
ξεκίνησε με συγκέντρωση στα 
γραφεία της επιχείρησης και 
συνεχίστηκε με πορεία στους 
δρόμους της πόλης, ήρθε ως 
συνέχεια της στάσης εργασί-
ας που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 13/3, με τον κύκλο 
των κινητοποιήσεων, τόσο το-
πικά, όσο και πανελλαδικά, να 
παραμένει ανοιχτός και μέχρι η 
κυβέρνηση να αποσύρει το νο-
μοσχέδιο, που αποτελεί «κόκ-
κινο πανί». Την στήριξή τους 
στον αγώνα των εργαζομένων 
έχουν εκφράσει το δημοτικό 
συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, 
το Εργατικό Κέντρο Έβρου, η 
ΑΔΕΔΥ, καθώς και άλλοι φο-
ρείς, ενώ στο πλευρό τους βρί-
σκονται από την πρώτη στιγμή 
ο πρόεδρος της επιχείρησης 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης και 
η γενική διευθύντρια Κυρια-
κή Χαμουρατίδου, δίνοντας 
το ‘παρών’ σε όλες τις κινη-
τοποιήσεις.

Οι «αναδιατυπώσεις» που 
προωθεί η κυβέρνηση 
μετά τον σάλο 

Σημειώνεται πως το επίμα-
χο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
είχε αρχικά προγραμματιστεί 
να ψηφιστεί από την ολομέ-
λεια της Βουλής την Τρίτη 
14/3. Ωστόσο, μπροστά στον 
πανελλαδικό ξεσηκωμό που 
έχει προκαλέσει, αλλά και σε 
αντιδράσεις από ορισμένους 
γαλάζιους βουλευτές, αποφα-
σίστηκε τη Δευτέρα η προσω-
ρινή απόσυρσή του, με στόχο 
να υπάρξουν κάποιες βελτι-
ώσεις. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, σε συνάντηση που είχε 
ο Υπουργός Κώστας Σκρέκας 
με αντιπροσωπεία της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), ο 
Υπουργός τόνισε πως η κυβέρ-
νηση δεν έχει καμία πρόθεση 
να προβεί σε ιδιωτικοποίηση 
του νερού». 

Όπως έγινε γνωστό από το 
ΥΠΕΝ, ο υπουργός, επεσήμα-
νε το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά γίνεται ρητή καταγρα-

φή των δημοσίων και δημο-
τικών φορέων που διαθέτουν 
την αποκλειστική αρμοδιότη-
τα για την παροχή υπηρεσι-
ών ύδατος.  Σύμφωνα με το 
ΥΠΕΝ, κ. Σκρέκας επεσήμανε 
τις χρόνιες αδυναμίες του συ-
στήματος εποπτείας των πα-
ρόχων υπηρεσιών ύδατος από 
την Πολιτεία, κι εξήγησε την 
πρόθεση της κυβερνήσεως να 
καθιερωθεί ένας ενιαίος και 
αποτελεσματικός οργανισμός 
που θα συγκεντρώνει το σύνο-
λο των αρμοδιοτήτων ελέγχου 
και εποπτείας των δημοσίων 
και δημοτικών φορέων παρο-
χής υπηρεσιών ύδατος, με μο-
ναδικό σκοπό τη θωράκιση της 
ασφάλειας και υγιεινής, καθώς 
και της υψηλής ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών ακό-
μη και στον τελευταίο κάτοικο 
της Ελλάδος, και μάλιστα σε 
προσιτές τιμές.

Όπως έγινε γνωστό από το 
ΥΠΕΝ, συμφωνήθηκαν αναδι-
ατυπώσεις, από τις οποίες οι 
σημαντικότερες είναι οι εξής:

1. Αφαιρέθηκαν αόριστες 
αναφορές περί «νέας προσέγ-
γισης» στο αντικείμενο του νό-
μου,

2. Προσδιορίστηκαν οι συμ-
βάσεις παραχώρησης υπηρε-
σιών ύδατος την ορθή εφαρ-
μογή των οποίων έχει η Αρχή, 
δηλαδή ότι αφορούν μόνον 
τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,

3. Προσδιορίστηκε ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης της δι-
αχειριστικής ικανότητας των 
παρόχων υπηρεσιών ύδατος 
υιοθετούνται με κοινή απόφα-
ση των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ,

4. Διευκρινίστηκε ότι η Γνω-
μοδοτική Επιτροπή Υδάτων, 
που λειτουργεί σε εθνικό επί-
πεδο, λαμβάνει υποχρεωτικά 
υπόψη εισηγήσεις, προτάσεις 
και γνώμες των οικείων φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών ύδα-
τος, καθώς και των ΕΔΕΥΑ και 
ΚΕΔΕ και

5. Προβλέφθηκε η εκπρο-
σώπηση της ΚΕΔΕ στα Συμ-
βούλια Υδάτων κάθε Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης.

«Έμμεση κατάργηση του 
ιδρυτικού νόμου των 
ΔΕΥΑ και ασάφειες» 

Με δήλωσή της στη ΓΝΩ-
ΜΗ, η Γενική διευθύντρια της 
ΔΕΥΑΑ Κυριακή Χαμουρατί-
δου, τονίζει πως το νομοσχέ-
διο «παραχωρεί εξουσίες στην 
νέα ρυθμιστική αρχή καταρ-
γώντας έμμεσα τον ίδιο τον 
ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ». Πα-
ράλληλα, αναφέρεται αναλυτι-
κά και στα υπόλοιπα προβλη-

ματικά σημεία του, τα οποία 
έχουν προκαλέσει αυτό το πα-
νελλαδικό κύμα αντιδράσεων, 
όχι μόνο στις τάξεις των υπαλ-
λήλων των ΔΕΥΑ, αλλά συνο-
λικά στην κοινωνία.    

«Κατατέθηκε προς ψήφιση 
και την ερχόμενη εβδομάδα θα 
ψηφιστεί το νομοσχέδιο που 
προβλέπει την διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων και των εξουσι-
ών της νέας ρυθμιστικής αρχής 
Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (πρώην Ρ.Α.Ε.) γεγο-
νός που θα αποτελέσει αδιαμ-
φησβήτητα και μεθοδευμένα 
την απαρχή της ιδιωτικοποίη-

σης του ελεύθερου πολύτιμου 
αγαθού, του νερού!

Η ανησυχία μας, η ανησυ-
χία όλων των ΔΕΥΑ και των 
φορέων παροχής ύδατος είναι 
τεράστια και σε κάθε κινητο-
ποίηση, τα συνθήματα και οι 
φωνές μας αντηχούν την αγω-
νία όλων των ανθρώπων, όχι 
μόνο που εργαζόμαστε σε δη-
μοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, 
αλλά και όλων των πολιτών.

Στην πρώτη του μορφή το 
νομοσχέδιο οργανώθηκε χωρίς 
να συμμετέχει καν ο θεσμικός 
συνομιλητής της Πολιτείας για 

ζητήματα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, η Ένωση των ΔΕΥΑ.  
Δε συμμετείχε ούτε  το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, στο οποίο 
υπαγόμαστε.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί 
ότι η θέσπιση, η ίδρυση και 
η λειτουργία μιας νέας ρυθ-
μιστικής αρχής με αυξημένες 
αρμοδιότητες θα είχε λογικό 
αντίκρισμα και εύλογο έρει-
σμα μόνον εφόσον το αγαθό 
της διαχείρισης του οποίου 
θα αναλάμβανε, βρισκόταν σε 
ελεύθερη αγορά και εκτεθει-
μένο σε ανταγωνιστικές προ-

κλήσεις.
Όμως το νερό είναι δημόσιο 

αγαθό και η εποπτεία ο έλεγ-
χος και οι ειδικότερες ρυθμί-
σεις διαχείρισης του έχουν δι-
ευθετηθεί με τον ιδρυτικό νόμο 
των ΔΕΥΑ των Ν.1069/80. 

Εάν δεν υπάρχει διάθεση 
ιδιωτικοποίησης, δεν υπάρχει 
και ο λόγος να υπάρξει μια νέα 
ρυθμιστική αρχή που θα δια-
σφαλίζει την τήρηση των κα-
νόνων ανταγωνισμού. Εφόσον 
ανταγωνισμός δεν υπάρχει στο 
μονοπώλιο και οι υπηρεσίες 
ύδατος δρουν σε πεδίο νόμι-

Συνεχίζουν τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποί   

«ΤΟ Ν/Σ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΜΜΕΣΗ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΥΑ» ΛΕΕΙ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/
ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. 
ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ     

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και πορεία στους δρόμους της 
Αλεξανδρούπολης
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  ησης του νερού οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΑ 
μου κρατικού μονοπωλίου.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφε-
λείς και μη κερδοσκοπικές δη-
μοτικές επιχειρήσεις. Η παρα-
χώρηση σε ιδιώτη αυτής της 
δραστηριότητας θα θέσει το 
ζήτημα του κέρδους, ο ιδιώτης 
στοχεύει στο κέρδος.  Εάν το 
νερό κοστολογηθεί και τιμο-
λογηθεί ώστε η εταιρεία δι-
αχείρισης να έχει κέρδος στο 
τέλος της ημέρας, η τιμή θα 
εκτοξευθεί! Το νερό όμως εί-
ναι δημόσιο αγαθό. Έχει αξία, 
όχι τιμή! Οι δημοτικές υπηρε-
σίες ύδρευσης δεν χρεώνουν 
το νερό, χρεώνουν την υπη-
ρεσία να φτάσει το νερό στις 
βρύσες μας.

Δεν αρνούμαστε την επο-
πτεία και τον έλεγχο. Όμως 
αυτός να γίνεται για την κα-
λυτέρευση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και με την αναβάθ-
μιση ίσως και την ενίσχυση της 
αρμόδιας Γενικής Γραμματείας 
Υδάτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

Το νομοσχέδιο παραχωρεί 
εξουσίες στην νέα ρυθμιστι-
κή αρχή καταργώντας έμμεσα 
τον ίδιο τον ιδρυτικό νόμο των 
ΔΕΥΑ , τον Ν.1069/80.

Παρέχει την αρμοδιότητα 
ακόμη και να εισηγείται συ-
νενώσεις και συγχωνεύσεις 
Δ.Ε.Υ.Α. μάλιστα αυτό πρέπει 
να γίνει μέχρι τον Δεκέμβρη 
του 2024! Η ρυθμιστική αρχή 
που θα της συστηθούμε τον 
Μάρτιο του 2023, τον Δεκέμ-
βριο του 2024 θα αποφασίσει 
για την τύχη μας, θα αποφαν-
θεί για την διαχειριστική μας 
επάρκεια, για την επιβολή υπέ-
ρογκων δυσβάσταχτων προ-
στίμων κ.α.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβά-
νονται σειρά από έννοιες που 
δεν αποσαφηνίζονται, τίθενται 
στην αοριστία τους και πολυ-
σημασία τους, προφανώς τε-
χνηέντως διότι οι έννοιες που 
εισάγουν προσκρούουν ευ-
θέως στον Ν.1069/80 και σε 
πλειάδα δικαστικών αποφά-
σεων. Μια νέα «δημιουργική 
ασάφεια» γεννάται.

Η νέα ρυθμιστική αρχή, 
όπως κατατέθηκε στο νομο-
σχέδιο θα έχει πόρους με-
ταξύ άλλων, σε ποσοστό επί 
του ετησίου κύκλου εργασιών 
των φορέων ύδρευσης. Αυ-

τή η πρόβλεψη μεταφράζεται 
ως εξής, ότι ακόμη κι αν δεν 
μπορεί ν ανταπεξέλθει στη λει-
τουργία της μια ΔΕΥΑ, λόγω 
αυξημένων λειτουργικών ανα-
γκών της, θα πρέπει να παρα-
χωρεί μέρος των εσόδων της 
για τη λειτουργία της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 
καθώς δεν προβλέπεται ποσο-
στό επί των κερδών αλλά επί 
του κύκλου εργασιών. Με ομό-
φωνες αποφάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ 
και του Δημοτικού συμβουλί-
ου του Δήμου μας, λέμε ΟΧΙ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΎ».

ΣΥΡΙΖΑ Εβρου: 
«Αδιαπραγμάτευτο 
δημόσιο κοινωνικό αγαθό 
που ανήκει σε όλους το 
νερό»

Η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας, συνεπής στην ιδεο-
λογική εφαρμογή ακραίας νε-
οφιλελεύθερης πολιτικής σε 
όλα τα επίπεδα του Δημόσι-
ου-Κοινωνικού βίου της Χώρας 
μας, έφτασε στο απώτατο όριο.

Ενώ ακόμη θρηνούμε την 
απώλεια 57 νέων στο τραγι-
κό δυστύχημα των Τεμπών, 
ενώ σήμερα οι πολυτραυμα-
τίες του δυστυχήματος δίνουν 
προσωπικό αγώνα επιβίωσης 
μέσα στις ΜΕΘ και στα Νοσο-
κομεία και το σύνολο της ελ-
ληνικής κοινωνίας προσπαθεί 
να συνέλθει από το σοκ των 
συνεπειών του δυστυχήματος 
που την συγκλόνισε, η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, χωρίς καμία 
αναστολή, με παντελή έλλει-
ψη ενσυναίσθησης και όντας 
εδώ και χρόνια πλήρως απο-
μακρυσμένη από τα καθημερι-
νά προβλήματα της κοινωνίας, 
υλοποιεί έναν ακόμη σχεδια-
σμό και παρά το γεγονός ότι 
διανύει την τελευταία περίοδο 
του κοινοβουλευτικού της βίου 
και ενώ ουσιαστικά βρίσκεται 
σε αποδρομή.

Εισήγαγε προ ημερών στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής 
ένα πολυνομοσχέδιο δικής της 
εμπνεύσεως που ουσιαστικά 
ιδιωτικοποιεί το ύψιστο-δη-
μόσιο κοινωνικό αγαθό που 
είναι το νερό και θέτει εκτός 
δημοσίου ελέγχου τις υπηρεσί-
ες διαχείρισης των αποβλήτων, 
που μέχρι σήμερα, όπως και η 

παροχή νερού ήταν αντικείμε-
νο των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ.

Με τη δημιουργία μιας νέας 
ρυθμιστικής αρχής με τον τίτλο 
"ρυθμιστική αρχή αποβλήτων 
ενέργειας και υδάτων"- (ΡΑΕΥ), 
υποκαθιστά την μέχρι σήμερα 
υπάρχουσα ρυθμιστική αρχή 
ενέργειας (ΡΑΕ) και ουσιαστι-
κά προετοιμάζει το έδαφος για 
την εμπορευματοποίηση του 
νερού, των υπηρεσιών διαχεί-
ρισης αποβλήτων των ΔΕΥΑ, 
την συγχώνευση υφισταμένων 
ΔΕΥΑ, την κατάργηση των αρ-
μοδιοτήτων των Δημοτικών 
Συμβουλίων των Δήμων όσον 
αφορά τον Δημόσιο Έλεγχο.

 Με ωμή παραβίαση του Συ-
ντάγματος και με παράκαμψη 
σειράς αποφάσεων του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, ακυ-
ρώνει την προστασία του νε-
ρού ως δημόσιου αγαθού και 
ανοίγει διάπλατα τον δρόμο 
για την εφαρμογή του μοντέ-
λου των ΣΔΙΤ (συνεργασία Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού τομέα), 
στον τομέα του νερού και των 
υπηρεσιών διαχείρισης απο-
βλήτων από τις ΔΕΥΑ, βάζο-
ντας από την πίσω πόρτα και 
στα πλαίσια εμπορευματοποί-
ησης του νερού, ιδιωτικές επι-
χειρήσεις-παρόχους, μοντέλο 
που έχει εφαρμοστεί και με τα 

γνωστά αρνητικά αποτελέσμα-
τα, τόσο στο επίπεδο της ενέρ-
γειας (ξεπούλημα ΔΕΗ), στον 
τομέα των μεταφορών (ιδιω-
τικοποίηση του ΟΣΕ), στον το-
μέα της υγείας (απαξίωση του 
ΕΣΥ) κλπ.

Είμαστε δίπλα στον δίκαιο 
αγώνα και στις κινητοποιήσεις 
των υπαλλήλων-εργαζομένων 
της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 
και δηλώνουμε πως σε επίπε-
δο Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα εξαντλήσου-
με όλα τα περιθώρια προκει-

μένου να ακυρωθεί οριστικά 
και να μην ψηφιστεί το πολυ-
νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.

Σε αντίθετη περίπτωση που 
ψηφιστεί, λόγω της σημερινής 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφί-
ας, δεσμευόμαστε πως εφόσον 
και με τη βούληση του ελλη-
νικού λαού στις επερχόμενες 
Βουλευτικές Εκλογές υλοποι-
ηθεί η αναγκαία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛ-
ΛΑΓΗ & Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ, η επό-
μενη προοδευτική κυβέρνηση 

με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα 
προχωρήσει άμεσα στην κα-
τάργηση του Νόμου που θα 
ψηφιστεί και στην επαναφορά 
του νερού και των υπηρεσιών 
διαχείρισης αποβλήτων στην 
προτεραία κατάσταση που 
αντιμετωπίζει το νερό ως το 
σπουδαιότερο και αδιαπραγ-
μάτευτο ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ!
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΕΒΡΟΥ

Με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου Εργαζομένων 
της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας συνα-
ντήθηκε η επικεφαλής της πα-
ράταξης «Δήμος Ορεστιάδας 
Τόπος να ζω» κ. Μαρία Γκου-
γκουσκίδου, συνοδευόμενη 

από τους δημοτικούς συμβού-
λους Γεώργιο Καλφόπουλο και 
Κωνσταντίνο Ζαχαρία.

Συζήτησαν για τη διαφαινό-
μενη πρόθεση της Κυβέρνησης 
να προχωρήσει στην ιδιωτικο-
ποίηση του νερού και τις αρ-

νητικές επιπτώσεις που θα έχει 
στις ΔΕΥΑ, αλλά κυρίως στους 
καταναλωτές.

Μετά τη συνάντηση η κ. 
Γκουγκουσκίδου δήλωσε:

Είμαστε αντίθετοι με την 
απαξίωση των ΔΕΥΑ. Είμαστε 
αντίθετοι με την ιδιωτικοποί-
ηση του νερού. Το νερό είναι 
δημόσιο αγαθό και όχι εμπό-
ρευμα για να βγάζουν κέρδη 
οι εταιρίες.

Γκουγκουσκίδου: «Όχι στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού» 

Η υποψήφια δήμαρχος Ορεστιάδας 
συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων 
της ΔΕΥΑΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
                                              Αλεξανδρούπολη  14-03-2023

Αριθ.Πρωτ. οικ.   1896      

 Περίληψη διακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού, Μειοδοτικού 

(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τι-

μής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθει-

ας  γραφικής ύλης όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφε-

ρειακή Ενότητα Έβρου, και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ Έβρου, για χρονικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ, συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό,  
Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής), διαγωνισμό. κάτω των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας 
γραφικής ύλης, όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενό-
τητα Έβρου, και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και 
ΚΕΔΑΣΥ  Έβρου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπο-
γραφή της σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές. Ο  συνολικός  προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α 24%, και προσφορές μπορούν να δοθούν για το σύνολο 
των υπό προμήθεια υλικών

1.  Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οι-
κονομικού. Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη,  Τη-
λέφωνο: 25513-50570, 57215,  FAX: 25513-50404,  E−mail: promithies.
evrou@pamth.gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr

2.   Αριθμός προκήρυξης:  2/2023
3.  Είδος σύμβασης : Ανάθεση  προμήθειας  γραφικής ύλης όλων των 

υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των Διευ-
θύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ Έβρου. Η πλη-
ρωμή  του  αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4.  Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα 
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr, 
από το πρόγραμμα Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη-
μοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  .

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 15-03-2023 ημέρα Τετάρτη ώρα 
14:30 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  
31-03-2023 , ημέρα  Παρασκευή ώρα  14:30 μ.μ. 

6.   Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  06-04-2023 , ημέρα 

Πέμπτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξαν-
δρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β. 
Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του δι-
αγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δρα-
στηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί  
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, 
ε. Ενώσεις - Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προ-

ϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.
10. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους (240) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις 

Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.
12. Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυν-

θούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), 
Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,  στα τηλέφωνα: 
25513-50570, 25513-57215 e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Αλέξιος Πολίτης

Γνώμη

Μείωση πληθυσμού κατά 9,5% στον Έβρο: Υπάρχει λύση!

Σ
ε  προσπάθεια «συμψηφισμού 
ευθυνών» επιδίδεται τελευταία 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 
κεντρικό αφήγημα περί επιτε-
λικού κράτους και εκσυγχρο-
νισμού συνετρίβη παταγωδώς 

στα στενά των Τεμπών σκορπίζοντας λύπη, 
οργή και απόγνωση στους υπό επικοινω-
νιακή ομηρία πολίτες αυτής της χώρας.

Αφού πλέον «δεν περνά» στην κοινωνία το  
αφήγημα για «κυβέρνηση αρίστων» που τα κά-
νει όλα σωστά, αφού «δεν περνά» το «φταίει 
ο ΣΥΡΙΖΑ», τώρα  η κυβέρνηση των αρίστων 
,έχει επιλέξει το «όλοι ίδιοι είμαστε».

Αφού δεν μπορεί να πείσει για το «πόσο 
καλή είναι», τώρα λέει το «οι άλλοι ήταν χει-
ρότεροι ή τουλάχιστον εξίσου κακοί με εμάς».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ασχολείται 
πλέον με τη διακυβέρνηση της χώρας,  έχει 
«κατεβάσει κάτω τα μολύβια».  Κάνει μόνο τα 
απαραίτητα για την επικοινωνιακή διαχείριση 
της νέας κρίσης που η ίδια δημιούργησε, δεν 
ασχολείται με τίποτα άλλο, ενώ προσπαθεί να 
αναθερμάνει και το αφήγημα  της περιβόητης 
“ατομικής ευθύνης”.  

Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα τους δι-
αψεύδει, δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει 
αλλιώς, αφού δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Στο κάτω-κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθύνη 
μόνο για περίπου 4 χρόνια, έχοντας να

διαχειριστεί παράλληλα και την χρεοκοπία 
της χώρας, στην οποία μας οδήγησαν οι κυ-
βερνήσεις της δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ στα 45 
χρόνια που κυβέρνησαν συνολικά από τη με-
ταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Και ναι, δεν προλάβαμε να λύσουμε όλες 
τις παθογένειες που δημιούργησαν, ναι μπορεί 
να κάναμε και λάθη, όμως είναι τουλάχιστον 
προκλητική η προσπάθεια συμψηφισμού των 
4 με τα 45 χρόνια.   

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απουσίας 

στοιχειώδους ενδιαφέροντος για μία υποτυ-
πώδη αναπτυξιακή πολιτική , αποτελεί η ελ-
ληνική περιφέρεια.

Όχι μόνο απουσιάζει από τις προτεραι-
ότητες της Νεοφιλελεύθερης πολιτι-
κής, αλλά έχει οδηγηθεί σε πλήρη 
απαξία και εγκατάλειψη όλη η 
περιφέρεια, όπως η πατρίδα 
μου ο Έβρος .

Η Απογραφή του 2021, δυ-
στυχώς πιστοποιεί με τον πλέ-
ον οδυνηρό τρόπο τη σκληρή 
πραγματικότητα.

Σύμφωνα μ΄ αυτήν  , ο μόνι-
μος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 
μειωμένος κατά 3,5% σε σχέση με 
την προηγούμενη απογραφή του 
2011.

Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης καταγρά-
φει μείωση κατά 7,58%. «Πρωταθλητής» ο 
Έβρος με μείωση 9,5%. Πλέον οι κάτοικοι του 
νομού μας ανέρχονται στους 134.776. Τα ίδια 
στοιχεία δείχνουν μια γήρανση του πληθυσμού, 
οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή και κατευ-
θύνονται στα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό.

Οι «άριστοι» κυβερνώντες απλά παρακο-
λουθούν… Άλλωστε αυτό κάνουν σε όλα τα 
σημαντικά προβλήματα της χώρας. Ίσως κάπο-
τε συστήσουν και μια «ανεξάρτητη εξεταστική 
επιτροπή» για να διερευνήσει γιατί ερημώνεται 
η περιφέρεια. Καμία ντροπή …

Και το βασικό ερώτημα που τίθεται έπει-
τα από τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι αν 
όντως θέλουμε περιφερειακή ανάπτυξη με 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων ή θέ-
λουμε να συνεχιστεί ένα αθηνοκεντρικό κρά-
τος που θα επιλύει τα όποια προβλήματα με 
τη λογική του < κατόπιν ενεργειών μου>, είτε 
πρόκειται βουλευτές, είτε για δημάρχους και 
περιφερειάρχες.

Εμείς απαντάμε με την πρώτη επιλογή:
και ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ .
Υπάρχει λύση με στρατηγική και σχέδιο.

Στοχευμένη περιφερειακή πολιτική με 
έμφαση στον περιορισμό της τεράστι-

ας εισοδηματικής ψαλίδας μεταξύ 
μεγαλοαστικών κέντρων και τις 
παραμεθόριες περιοχές, όπου τα 
τελευταία χρόνια με τις ασκού-
μενες πολιτικές αυξάνονται τό-
σο οι κοινωνικές , όσο και οι πε-

ριφερειακές ανισότητες.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει 

να σταματήσει να λειτουργεί απλά, 
ως το «μακρύ χέρι» της κεντρικής δι-
οίκησης.

Μπορεί, να αναδείξει και να κα-
τακτήσει τον ρόλο της και ως οικο-
νομική αναπτυξιακή και διοικητική 
οντότητα, τέτοια που να εκφράζει 

και να εμπνέει την τοπική κοινωνία και οικο-
νομία.

Είναι σαφές ότι πρέπει να αξιοποιηθούν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής 
για να καταστούν οικονομικά αποδοτικές και 
εργασιακά ελκυστικές οι αναπτυξιακές δυνα-
τότητες του Έβρου.

Και επειδή ο Έβρος αποτελεί μια περιοχή 
ευαίσθητη γεωστρατηγικά, εδώ τελειώνει και 
αρχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να 
τον στηρίξουμε με πολλούς ακόμη τρόπους.

Ο Έβρος διαθέτει , ένα από τα πιο σημαντι-
κά λιμάνια της χώρας και γειτνιάζει σε ακτίνα 
300 χλμ. με πληθυσμούς διπλάσιους της Ελ-
λάδας, που έχουν ανάγκη από μια σειρά ποι-
οτικών προϊόντων.

Γιατί άραγε μένουν αναξιοποίητες αυτές οι 
συναλλακτικές εμπορικές ευκαιρίες ;

Πιο συγκεκριμένα , για να καταστεί εφικτό 
ο τόπος μας να πάρει τη θέση που του αξίζει 
στο χάρτη της Ευρώπης, οι  παρακάτω προ-

τάσεις αποτελούν για μας δεσμευτικό ΣΧΕΔΙΟ 
για την επόμενη τετραετία, για να ανθίσει ο 
πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, αλ-
λά και το εμπόριο.

• Ευχέρεια στήριξης από τον τραπεζι-
κό τομέα,

• Εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών για 
την γεωργία και την κτηνοτροφία,

• Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την 
μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα,

• Στήριξη συγχρόνων καινοτόμων με-
ταποιητικών επενδύσεων που θα απορροφούν 
την πρωτογενή παραγωγή και θα προσδίδουν 
ντόπια προστιθέμενης αξία.

Ο Έβρος μπορεί κυριολεκτικά να γίνει ο 
πρώτος «πράσινος νομός» της χώρας,  «ενερ-
γειακά αυτόνομος με ΑΠΕ », αλλά και ενερ-
γειακός ευρωπαϊκός κόμβος.

Μία ακόμη προτεραιότητα θα πρέπει να 
αποτελέσει η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, την οποία έχει ανάγκη και ο ανα-
πτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής.

Δεν γίνεται να συνεχιστεί ο εκπαιδευτικός 
υδροκεφαλισμός του «όλα στην Αθήνα»…

Φυσικά όλo αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο 
δεν μπορεί παρά να συμπλέκεται συστατικά 
με τον διαχρονικό πολιτισμό της ιστορικής και 
σύγχρονης Θράκης. 

Συνολικά η περιφέρεια ερημώνεται διότι οι 
σημερινοί κυβερνώντες έχουν «άλλες» προτε-
ραιότητες. Δική μας όμως απόλυτη προτεραι-
ότητα είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας. Το 
χρωστάμε στα παιδιά μας και γι’ αυτό θα πα-
λέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Προσκαλώ και όλους τους συν-υποψηφίους 
βουλευτές όλων των κομμάτων σε «ευγενική 
άμιλλα» κατάθεσης προτάσεων, που θα εξα-
σφαλίζουν αυτή την αναπτυξιακή προοπτική 
και το μέλλον του τόπου μας.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ1460/14-03-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της 
έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης 
μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος στο Κουφόβουνο του Δήμου 
Διδυμοτείχου, της Π.Ε. Έβρου.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 14-03-2023 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 14-04-2023.

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

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2110643224).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλ-
λοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 
25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης. 
Κομοτηνή 14-03-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ



Η ΓΝΩΜΗ 
15    ΜΑΡΤΙΟΥ   2023 ΑΠΟΨΕΙΣ   
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Αναλύσεις

Για τον σιδηρόδρομο και τα Τέμπη

Μ
ετά την τραγωδία στα 
Τέμπη, που ανέδειξε 
ακόμη και στον πλέον 
αδαή περί τα σιδηρο-
δρομικά, την κομβική 
σημασία του σταθμάρ-

χη αλλά και του μηχανοδηγού στη λει-
τουργία του σιδηροδρόμου και στην 
ασφάλεια της κυκλοφορίας, έχουν αντι-
ληφθεί οι διοικήσεις του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, ότι η πρόσληψη σταθμαρ-
χών με μπλοκάκι με αδιαφανείς διαδικα-
σίες ή μηχανοδηγών με προκηρύξεις με 
προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, εμπαί-
ζοντας έτσι χιλιάδες νέους που εναπο-
θέτουν τις ελπίδες τους στην αξιοκρα-
τική αξιολόγησή τους, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις μελλοντικών τραγωδιών,  
που ίσως δεν θα συμβούν ποτέ  διότι 
δεν θα το επιτρέψει η συγκυρία, αλλά 
επαυξάνει δραματικά τις πιθανότητες; 
Από πότε το επάγγελμα του σιδηροδρο-
μικού είναι κληρονομικό; Όμως έτσι το 
πολιτικό σύστημα της χώρας απεκδύ-
εται τον δημοκρατικό του μανδύα και 
αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τα χα-
ρακτηριστικά του. Διότι η αξιοκρατία 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη 
δημοκρατία σε μια χώρα. 

Η τραγωδία των Τεμπών ανέδειξε 
τις επιπτώσεις της "εξυγίανσης" του 
ΟΣΕ που ολοκληρώθηκε με τον Ν. 
3891/2010 επί ΠΑΣΟΚ, αλλά δρομο-
λογήθηκε από τον κ. Χατζηδάκη, ο οποί-
ος στοχοποίησε το 2008 τον ΟΣΕ για το 
χρέος του και στις 12/8/2008 παρου-
σίασε το πλάνο της “ανασυγκρότησής” 
του, που απογύμνωνε τον σιδηρόδρομο 
από προσωπικό μεταφέροντας εξειδι-
κευμένους υπαλλήλους σε νοσοκομεία 
και σε αρχαιότητες με αποτέλεσμα να 
χαθεί η τεράστια εμπειρία των μετατα-
χθέντων και να δημιουργηθεί ένα χάσμα 
γενεών στον σιδηρόδρομο. Ποια ήσαν 
τα αίτια του χρέους; Ο διάδοχος του κ. 
Χατζηδάκη στο υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Στυλιανίδης είχε κα-
θορίσει τη σχέση εσόδων – εξόδων του 
ΟΣΕ σε 1:8 «όταν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη ο μέσος όρος σ’ αυτό το πολιτικό 
μέσο είναι 8 έσοδα, 10 έξοδα», όπως 
είχε πεί. Δεν είπε όμως πού οφείλεται 
αυτή η τεράστια διαφορά. Οφείλονταν 
στον κομματισμό, τον λαϊκισμό, στις 

πελατειακές σχέσεις  και στην αναξιο-
κρατία που επέφεραν τη δυσλειτουργία 
του σιδηροδρόμου. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ 
Κυριάκος Κιουλάφας στην έκθεσή του 
με θέμα «ΟΣΕ – Η αλήθεια για την κρί-
ση» έγραφε τότε: «Συμπερασματικά θα 
μπορούσε να λεχθεί ότι η γενεσιουργός 
αιτία της πράγματι κακής οικονομικής 
εικόνας του Ο.Σ.Ε. οφείλεται στο ότι ο 
Ο.Σ.Ε. υποχρεώνεται να λειτουργεί με 
“πολιτικά κριτήρια” και να αξιολογείται 
με “επιχειρηματικά κριτήρια”». Για να 
φθάσουμε βαθμιαία όχι στην "εξυγίαν-
ση" αλλά στην απροσχημάτιστη σήμερα 
εφαρμογή των πελατειακών σχέσεων με 
το μπλοκάκι και τις εικονικές προκηρύ-
ξεις. Όμως η μαζική απομάκρυνση του 
προσωπικού δημιούργησε ένα τεράστιο 
κενό ασφαλείας. Διότι η εφαρμογή των 
κανονισμών του σιδηροδρόμου που δι-
ασφαλίζουν την κυκλοφορία των συρ-
μών, απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό προ-
σωπικού που είναι ανελαστικός και δεν 
μπορεί να υπόκειται σε οικονομίστικες 
επιδιώξεις.

Είναι αυτονόητο οι υπουργοί να 
αγνοούν τη λειτουργία του σιδηρο-
δρόμου και να στηρίζονται στους συμ-
βούλους τους και στις διοικήσεις που 
διόριζαν αλλά επειδή και αυτοί εναλ-
λάσσονταν με τις εναλλαγές των κυβερ-
νήσεων, το αποτέλεσμα ήταν η γνώση 
που αποκτούσαν να είναι ανεπαρκής 
ενώ η παραμονή στη θέση τους εναπό-
κειτο στην ανοχή των συνδικαλιστών. 
Αυτοί συνδιοικούσαν ή μάλλον διοικού-
σαν τον σιδηρόδρομο και η μη ικανοποί-
ηση των αξιώσεων τους κάθε μορφής 
(προαγωγές, μεταθέσεις, κ.α.) οδηγού-
σε στην αποκαθήλωση των διοικήσεων. 
Είναι εντυπωσιακό πώς άνθρωποι που 
θεωρούνταν καταξιωμένοι δέχονταν 
να χειραγωγούνται με αυτόν τον τρόπο 
από τους συνδικαλιστές ενώ γνώριζαν 
ότι με την εναλλαγή των κυβερνήσεων 
ή και πριν θα αντικαθίσταντο.

Όσοι επικαλέστηκαν το χρέος του 
ΟΣΕ για να διαλύσουν τον σιδηρόδρομο 
απεδείχθη ότι αγνοούν στοιχειωδώς την 
οικονομία ως επιστήμη την οποία επικα-
λούνταν. Διότι σύμφωνα με τη θεωρία 
του «ανθρώπινου κεφαλαίου», που δια-
τύπωσε για πρώτη φορά ο Άνταμ Σμιθ, 
η εμπειρία του εργαζόμενου που κοστί-
ζει πάντα πραγματική δαπάνη, αποτελεί 
πάγιο κεφάλαιο της εταιρείας και εμπε-
ριέχεται στον ίδιο τον εργάτη. Αποτελεί 

πάγιο κεφάλαιο διότι αποκτήθηκε από 
τον εργαζόμενο μέσα από την μηνιαία 
αμοιβή του από την εταιρεία. Στον ελ-
ληνικό σιδηρόδρομο μάλιστα, που η 
εμπειρία δεν μεταβιβάστηκε από γενιά 
σε γενιά λόγω της μαζικής μετάταξης 
των υπαλλήλων σε άλλους άσχετους 
τομείς ή της εξώθησής τους σε συνταξι-
οδότηση, η λειτουργική επαναφορά του 
στα προ του Ν. 3891/2010 λειτουργι-
κά επίπεδα θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή 
και χρονοβόρα μέχρις ότου αποκτηθεί η 
απαραίτητη εμπειρία, με οδυνηρές συ-
νέπειες, όπως και συνέβη. 

Η τριμελής επιτροπή που συγκροτή-
θηκε για να διερευνήσει τα αίτια του 
ατυχήματος στα Τέμπη έχει τη μοναδι-

κή ευκαιρία αναδεικνύοντας τα πραγ-
ματικά αίτια να χαράξει το μέλλον του 
σιδηροδρόμου, αρκεί να έχει τη γνώση 
των διαχρονικών αιτίων που οδήγησαν 
στην τραγωδία, την οποία όμως δεν έχει, 
διότι δεν έχει τα βιώματα που αποκαλύ-
πτουν τις παθογένειες και τα αίτιά τους. 
Διότι οι τρείς πανεπιστημιακοί δεν πρό-
κειται να διδάξουν σε φοιτητές, ούτε τα 
εγχειρίδια θα τους αποκαλύψουν τα αί-
τια παρά μόνον την τεχνική πλευρά του 
προβλήματος που αποτελεί παράγωγο 

της δυσλειτουργίας του Οργανισμού και 
των παρεμβάσεων.. Μπορεί να είναι άρι-
στοι δάσκαλοι αλλά εν προκειμένω τα 
πραγματικά αίτια, οι παθογένειες είναι 
εκτός του αντικειμένου και της εμπειρί-
ας τους. Οι κυβερνήσεις αξιοποιούν κα-
τά κόρον τους πανεπιστημιακούς για να 
συγκαλύψουν πίσω από τον ακαδημαϊκό 
τίτλο τους την πολιτική αδυναμία τους 
ή την απροθυμία τους να παρέμβουν 
αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και να διαιωνίζουν 
τον κομματικό τους έλεγχο. Αλλά και για 
έναν άλλο λόγο: Για να παρακάμπτουν 
τα υπηρεσιακά στελέχη που είναι γνώ-
στες των πραγματικών προβλημάτων, η 
ορθολογική επίλυση των οποίων είναι 

ασυμβίβαστη με τις όποιες σκοπιμότη-
τες της εκάστοτε κυβέρνησης. Αλλά και 
οι Ευρωπαίοι που θα θελήσουν να συμ-
βάλλουν, ως λάτρεις του ορθολογισμού 
δεν θα μπορέσουν να αντιληφθούν τον 
πελατειακό χαρακτήρα του κράτους και 
άθελά τους θα εξαντλήσουν την παρέμ-
βασή τους στο φαίνεσθαι του συμβά-
ντος. Διότι το πρόβλημα της χώρας μας 
δεν είναι η τεχνολογία, τα αίτια είναι 
πολύ βαθύτερα, διαπερνούν ολόκληρη 
την κοινωνία.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής
 ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100   ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρ-
μογή της υπ. αριθμ. Θ57/ΔΣ30/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΑ4690Ω3-ΖΒΖ) 
απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανανέωση εξοπλισμού α) του Συστή-
ματος Βραχυθεραπείας Ιριδίου MicroSelectron HDR V2 και β) του Συστή-

ματος Σχεδιασμού Θεραπείας Oncentra και την συντήρηση του συνολικού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου της ανανέωσης των πηγών ιριδίου για 
το σύστημα βραχυθεραπείας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έναντι 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,00€ πλέον ΦΠΑ (60.000,00€ πλέ-
ον ΦΠΑ/ανά έτος) (CPV: 14761000-3 «Ιρίδιο» & 50421000-2 «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»).

Αριθμ. Διακήρυξης: 3/2023 
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 09-03-2023.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10-04-2023, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-04-2023, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) έτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλο-

δαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών. Β) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμό-
διος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ.                                                    Αθήνα, 06/03/2023
Αρμόδια Διεύθυνση:           Αρ. πρωτ.: 14159
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης                   
Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού 
Πληροφορίες: Ε. Καρούσου, Ζ. Στύλογλου            ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ
Τηλ. 210 8802856, 210 8802333 
                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023
Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων.
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) 
ατόμων, στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
που εδρεύει στην Αθήνα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαι-
τούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Κ ω δ ι κ ό ς 
θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα

Δ ι ά ρ -
κεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

101 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Κεντρική Υπηρεσία

Αθήνα 
(Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΠΕ
Οικονομι-

κοί

8 μή-
νες 4

102 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Κεντρική Υπηρεσία

Αθήνα 
(Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΤΕ 
Διοικητικοί 
Λογιστικοί

8 μή-
νες 2

103 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Κεντρική Υπηρεσία

 Αθήνα 
(Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΤΕ 
Πληροφο-

ρικής

8 μή-
νες 5

104 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Κεντρική Υπηρεσία

Αθήνα 
(Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή 

Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΔΕ 
Οδηγών

8 μή-
νες 1

105

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Πέλ-

λας

Γιαννιτσά 
(Δήμος Πέλλας) Περιφερειακή 

Ενότητα Πέλλας

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

106

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Σερ-

ρών

Σέρρες
(Δήμος Σερρών) Περιφερειακή 

Ενότητα Σερρών

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

107

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Περιφερειακή Μονάδα Ανατ. 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου

Αλεξανδρούπολη
(Δήμος Αλεξανδρούπολης) Περι-

φερειακή Ενότητα Έβρου

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

108

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Περιφερειακή Μονάδα Ανατ. 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου

Αλεξανδρούπολη 
(Δήμος Αλεξανδρούπολης) Περι-

φερειακή Ενότητα Έβρου

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

109

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Περιφερειακή Μονάδα Ανατ. 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Δρά-

μας

Δράμα 
(Δήμος Δράμας) Περιφερειακή 

Ενότητα Δράμας

ΠΕ 
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

110

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Περιφερειακή Μονάδα Ανατ. 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Δρά-

μας

Δράμα 
(Δήμος Δράμας) Περιφερειακή 

Ενότητα Δράμας

ΤΕ 
Διοικητικοί 

Λογιστικοί

8 μή-
νες 1

111

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Μακεδονίας-Θράκης
Περιφερειακή Μονάδα Ανατ. 

Μακεδονίας-Θράκης
Νομαρχιακή Μονάδα Ξάν-

θης

Ξάνθη 
(Δήμος Ξάνθης) Περιφερειακή 

Ενότητα Ξάνθης

ΠΕ 
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

112

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Μονάδα Θε-

σπρωτίας

Ηγουμενίτσα 
(Δήμος Ηγουμενίτσας) Περιφερει-

ακή Ενότητα Θεσπρωτίας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μή-

νες 1

113

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Μονάδα Δυ-

τικής Μακεδονίας

Κοζάνη 
(Δήμος Κοζάνης) Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 2

114

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Μονάδα Δυ-

τικής Μακεδονίας

Κοζάνη 
(Δήμος Κοζάνης) Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης

ΠΕ
 Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

Κ ω δ ι κ ό ς 
θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα

Δ ι ά ρ -
κεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

115

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Μονάδα Δυτι-

κής Μακεδονίας              Νο-
μαρχιακή Μονάδα Καστοριάς

Άργος Ορεστικό 
(Δήμος Άργους Ορεστικού) 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

116

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου

Πάτρα 
(Δήμος Πατρέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Αχαΐας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

117

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου

Πάτρα 
(Δήμος Πατρέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Αχαΐας

ΠΕ
 Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

118

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου

Πάτρα 
(Δήμος Πατρέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Αχαΐας

ΠΕ
Οικονομι-

κοί

8 μή-
νες 1

119

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου               Νο-
μαρχιακή Μονάδα Αιτωλοα-
καρνανίας

Μεσολόγγι 
(Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογ-

γίου) 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλο-

ακαρνανίας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 2

120

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου               Νο-
μαρχιακή Μονάδα Αιτωλοα-
καρνανίας

Μεσολόγγι 
(Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογ-

γίου) 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλο-

ακαρνανίας

ΠΕ 
Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

121

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου               Νο-
μαρχιακή Μονάδα Αιτωλοα-
καρνανίας

Μεσολόγγι 
(Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογ-

γίου) 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλο-

ακαρνανίας

ΤΕ 
Τεχνολόγοι 

Γεωπονίας

8 μή-
νες 2

122

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου               Νομαρ-
χιακή Μονάδα Ηλείας

Πύργος 
(Δήμος Πύργου) Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

123

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου               Νομαρ-
χιακή Μονάδα Ηλείας

Πύργος 
(Δήμος Πύργου) Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας

ΤΕ 
Τεχνολόγοι 

Γεωπονίας

8 μή-
νες 1

124

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου       Περιφε-
ρειακή Μονάδα Πελοποννή-
σου       Νομαρχιακή Μονάδα 
Αργολίδας

Ναύπλιο 
(Δήμος Ναυπλιέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Αργολίδας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

125

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου       Περιφε-
ρειακή Μονάδα Πελοποννή-
σου       Νομαρχιακή Μονάδα 
Λακωνίας

Σπάρτη 
(Δήμος Σπάρτης) Περιφερειακή 

Ενότητα Λακωνίας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

126

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-
λάδας-Ιονίου       Περιφε-
ρειακή Μονάδα Πελοποννή-
σου       Νομαρχιακή Μονάδα 
Κορινθίας

Κόρινθος
(Δήμος Κορινθίων)
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

127

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Νομαρχιακή Μονάδα Τρι-

κάλων

Τρίκαλα 
(Δήμος Τρικκαίων) Περιφερειακή 

Ενότητα Τρικάλων

ΤΕ
Τεχνολόγοι 

Γεωπονίας

8 μή-
νες 1

128

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Περιφερειακή Μονάδα Στε-

ρεάς Ελλάδας

Λαμία 
(Δήμος Λαμιέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας

ΠΕ 
Κτηνίατροι

8 μή-
νες 1

129

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Περιφερειακή Μονάδα Στε-

ρεάς Ελλάδας
Νομαρχιακή Μονάδα Βοιω-

τίας

Λιβαδειά 
(Δήμος Λεβαδέων) Περιφερειακή 

Ενότητα Βοιωτίας

ΤΕ
Τεχνολόγοι 

Γεωπονίας

8 μή-
νες 1

130

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Περιφερειακή Μονάδα Στε-

ρεάς Ελλάδας
Νομαρχιακή Μονάδα Φω-

κίδας

Άμφισσα
(Δήμος Δελφών)
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

ΠΕ 
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

131

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Κρήτης                               Νο-
μαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου

Ρέθυμνο 
(Δήμος Ρεθύμνης) Περιφερειακή 

Ενότητα Ρεθύμνης

ΠΕ 
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1
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Κ ω δ ι κ ό ς 
θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα

Δ ι ά ρ -
κεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

132

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση 

Κρήτης                               Νο-
μαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου

Ρέθυμνο 
(Δήμος Ρεθύμνης) Περιφερειακή 

Ενότητα Ρεθύμνης

ΠΕ
Οικονομι-

κοί

8 μή-
νες 1
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Περιφερειακή Διεύθυνση Ατ-

τικής-Αιγαίου           
      Νομαρχιακή Μονάδα 

Λέσβου

Μυτιλήνη 
(Δήμος Μυτιλήνης) Περιφερειακή 

Ενότητα Λέσβου

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μή-
νες 1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (Κωδικοί θέσης: 101, 118 & 132)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκη-
σης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπου-
δών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων  ή Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή 
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρ-
κετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing) ή Λογιστικής και Πληροφοριακών 
Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης 
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής 
και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής 
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστι-
κών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστη-
μάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπη-
ρεσιών διαδικτύου. 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (Κωδικοί θέσης: 105, 106, 108, 114, 117, 120 & 128)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο 
ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ́ Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση ΄Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου  ή Βεβαίωση Συν-
δρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ (Κωδικοί θέσης: 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 122, 124, 125, 126, 130, 131 & 133)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή 

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και 
Ζωικής  Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνο-
λογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγεί-
ων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώ-
που ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κωδικός θέσης: 103)
Πτυχίο ή Δίπλωμα  τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληρο-

φορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστη-
μάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπλη-
ροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Κωδικοί θέσης: 121, 123, 127 & 129)
Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  ή Αγροτικής Ανάπτυξης  

και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και 
Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή 
Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας  ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Εμπορίας και Ποιο-
τικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων 
ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης 
Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δα-
σοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής 
Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνο-
λόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.  TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμ-
μάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ (Κωδικοί θέσης: 102 & 110)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα  Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης 

Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρή-
σεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης 
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκη-
σης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων 
ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή 
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Του-
ριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστη-
μάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφο-

ρών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών 
& Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Δι-
ακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματο-
οικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες 
ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπη-
ρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Κωδικός θέσης: 104)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ει-
δικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
τισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών 
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοι-
χο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισό-

τιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολεί-
ου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισό-
τιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την από-
κτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολεί-
ου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυ-
χίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισ-

σότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η 

ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω εν-
σωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοί-
νωση άδεια οδήγησης. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανα-
κοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέ-
πει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 
φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώ-

νει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από 
την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβη-
γία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τη-
ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, 
όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι 
είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για 
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως 
70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί 
από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση ερ-

γασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολου-

θούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθί-

νουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάτα-
ξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέ-
κνων, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος 
τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, 
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις φίλοι ένας Ιταλός ένας Γερμανός κι ένας 
Έλληνας δουλεύουν σε μία οικοδομή .

– Μόλις χτυπάει το καμπανάκι για κολατσιό βγά-
ζουν ο καθένας το τάπερ του για να φάνε .

– Ο Γερμανός λοιπόν βλέποντας το φαγητό που 
του έχει φτιάξει η γυναίκα του λέει :

– όχι ρε γ@μώτο πάλι λουκάνικο Φρανκφούρ-
της θα φάω;

– Αν κι αύριο έχω το ίδιο φαγητό θα πέσω από 
την οικοδομή να σκοτωθώ !

– Ανοίγει και ο Ιταλός το τάπερ του, βλέπει το 
σπαγγέτι που του έφτιαξε η γυναίκα του και λέει …

– όχι ρε γ@μώτο πάλι σπαγγέτι θα φάω σήμερα
– Aν αύριο έχω το ίδιο κολατσιό θα πέσω κι εγώ 

από την oικοδομή .
– Ανοίγει κι ο Έλληνας και βλέπει κι αυτός το κο-

λατσιό του και λέει
– όχι ρε γ@μώτο πάλι σάντουιτς θα φάω σήμερα ;
– αν αύριο είναι το ίδιο κολατσιό θα πέσω κι εγώ 

από την οικοδομή να σκοτωθώ !
Την άλλη μέρα δυστυχώς το κολατσιό όλων ήταν 

το ίδιο οπότε οι τρεις ορκισμένοι φίλοι ένας
-ένας με τη σειρά του έπεσαν από την οικοδομή 

και σκοτώθηκαν .
– Στην κηδεία η χήρα του Γερμανού οδυρόμε-

νη φώναζε :
– Aχ αντρούλη μου γιατί δεν μου το έλεγες ότι 

ήθελες άλλο φαγητό να σου φτιάξω .
– Η γυναίκα του Ιταλού κι αυτή κλαίγοντας φώ-

ναζε
– Aχ αντρούλη μου γιατί δεν μου είπες πως εί-

χες βαρεθεί το σπαγγέτι να σου φτιάξω κάτι άλλο .
Και η γυναίκα του Έλληνα:
-Αχ Γιορίκα μου γιατί …..αχ αντρούλη μου γιατί ; 

γιατί ; ….. αφού μόνος σου το έφτιαχνες!

* * * * * * 

Ένας τύπος βρίσκεται στον παράδεισο χωρίς 
να ξέρει γιατί.

Πάει λοιπόν στον Άγιο Πέτρο και τον ρωτάει :
– Με συγχωρείτε, εγώ πώς βρέθηκα εδώ; Το μό-

νο που θυμάμαι είναι ότι βγήκα βόλτα με τη γυναίκα 
μου με το αυτοκίνητο.

– Ακριβώς, του λέει ο Άγιος Πέτρος.
Και μετα η γυναίκα σου σου είπε: «Αν με αφήσεις 

να οδηγήσω, θα είσαι ένας άγγελος».
Κι έτσι έφτασες εδώ…!!!

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Εκατό του μέτρου.
8. Κοιλότητα κερήθρας.
9. Λέγεται ο ηθοποιός Όγκιλβι.
10. Συνήθεια… περίεργων.
11. Πόλη της Ιαπωνίας.
13. Λέγεται και μελόδραμα.
15. Μόριο όρκου.
16. Κοιλότητα εδάφους, γούβα.
18. Σύμβολο πολλαπλασιασμού.
20. Διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας.
26. Μυθικός γενάρχης των Ιαμιδών.
28. Η "τελική" πάσα στο μπάσκετ.
29. Άλλη λέξη για το απόβαρο.
30. Εκκλησίες… της Θεσσαλονίκης.
32. Φαίνονται στο… βουνό.
33. Ειλικρίνεια (μτφ.).
35. Θεός των αρχαίων γερμανικών λαών.
36. Ισπανός ποιητής.
38. Ένα γλύκισμα.
40. Είναι τα αμαγείρευτα τρόφιμα.
41. Σταγόνα νερού.
43. Γράμματα από την… Ηλεία.
45. Το εικονιζόμενο φυτό .
47. Στοιχειοθήκη τυπογραφείου.
49. Η φτωχότερη χώρα της Αμερικής.
50. Κάτοικος μιας ηπείρου.

Κάθετα
1. Από τότε (επίρρ.).
2. … Τάουν: μεγάλο αφρικανικό λιμάνι.
3. "… Αχράμ": εφημερίδα του Καΐρου.
4. Πάπας τη φοράει.
5. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.
6. Έδωσε το όνομά του στην Τασμανία.
7. Επακόλουθο… μονοτονίας.
12. Ένα ρόφημα.
14. Γάλλος ποιητής.
17. Η καρακάξα.
19. Φιλονικώ, έρχομαι στα χέρια.
21. Τρώει ξύλα.
22. Διπλό… γίνεται παλιός χορός.
23. Προτρεπτικό μόριο.
24. Αφήγηση, διήγηση.
25. … ες Σαλάμ: πρώην πρωτεύουσα της Ταν-
ζανίας.
27. Λέγεται ο Τάισον.
29. Υπερβολικό γέμισμα της κοιλιάς με φα-
γητό.
31. Ενδοκρινής ο θυρεοειδής.
34. Το όνομα του Αζναβούρ.
37. Μονάδα της φυσικής.
39. Ειδικό βερνίκι για ξύλο.
42. Λιμανάκι της Σαντορίνης.
44. Η αρχαία ιωνική διάλεκτος.
46. Δύο φωνήεντα… δύο άρθρα.
48. Πόλη των… σταυρόλεξων.

αναπηρία συγγενικού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισ-

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

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το 

σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι:
• όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας (κωδ. Θέσης: 105), Σερρών (κωδ.θέσης: 106), 

Έβρου (κωδ. θέσεων: 107 & 108), Δράμας  (κωδ. Θέσεων: 109 & 110), Ξάνθης, (κωδ. Θέσης: 111), Θε-
σπρωτίας  (κωδ. θέσης: 112), Κοζάνης (κωδ. θέσεων: 113 & 114), Καστοριάς (κωδ. θέσης: 115), Φωκίδας  
(κωδ. Θέσης: 130),

• όλων των Δήμων της νήσου Λέσβου (κωδ. Θέσης: 133),  
της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/

οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών  όπως τροποποιήθηκε με την  υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/890/οικ.10331/24-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΩ46ΜΤΛ6-ΞΔΦ) όμοιά της.

•• Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως 

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

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απα-
σχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχο-
ληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρο-

νται στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση του Οργανισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση εντυπο 
ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
(από 09:00πμ έως 13:00μμ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), 
Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα 
Διαχείρισης Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Καρούσου, κας Ζ. Στύλογλου και κας Β. Κάππου (τηλ. επικοινωνίας: 210 
8802856, 210 8802333 και 210 8802837).

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αι-
τήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψη-
φίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομέ-
νων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στον διαδικτυακό 
του τόπο (www.opekepe.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων των Περιφερειακών και Νο-
μαρχιακών Μονάδων, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις  καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών  
καταστημάτων των  Δήμων Αθηναίων, Πέλλας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ξάνθης, Ηγουμενίτσας, Κο-
ζάνης, Άργους Ορεστικού, Πατρέων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πύργου, Ναυπλιέων, Σπάρτης, Κορινθίων, Τρικ-
καίων, Λαμιέων, Λεβαδέων, Δελφών, Ρεθύμνης, Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. 
(www.opekepe.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κε-
ντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κε-
ντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Παγκόσμια Ημέρα για 
την Καταπολέμηση της 
Ισλαμοφοβίας
Παγκόσμια Ημέρα Επαφής
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Αστυνομικής Βαρβαρότητας

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

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

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 13:20 - ΣΑΒΒΑΤΟ  12:00 
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  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 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δη-
μοκρατίας 190 ✆ 2551035897
18:00-08:00 Δημητριάδης Κων. Παλαιολό-
γου 32 ✆2551053464

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Διαμαντίδου (πρώην Μαυρουδής) Βενιζέ-
λου 85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Αγάπιος.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ για σήμερα Τετάρτη δι-
ψάς για περιπέτεια, νέες συναρπαστικές 
εμπειρίες, κοινωνικότητα και αρκετές επι-
κοινωνίες. Το τετράγωνο του κυβερνήτη 
του ζωδίου σου Άρη, με τον Ποσειδώνα 
όμως, σε φέρνει αντιμέτωπο και με μπε-
λάδες, με βιαστικές επιλογές, διλήμματα, 
συγχύσεις και με καβγαδάκια που θα σε 
αποδιοργανώσουν!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, οι καταστάσεις, τα πρόσωπα 
τα οποία συναναστρέφεσαι και ορισμένα 
γεγονότα σήμερα, για κάποιο λόγο, ξυ-
πνούν την καχυποψία σου, την επιφυλα-
κτικότητα και την κτητικότητα σου!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα με το τετράγωνο 
του Άρη με τον Ποσειδώνα είσαι κουρα-
σμένος, αποδιοργανωμένος και έτοιμος 
να τσιμπήσεις σαν ψάρι, σε ότι σου πουν 
… Προσοχή γιατί κάποιες κινήσεις σου 
θα σταθούν λανθασμένες, ιδιαίτερα στα 
επαγγελματικά σου!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε η σημερινή Τετάρ-
τη είναι εξαντλητική και χαοτική, αφού το 
τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα σου στραγ-
γίζει τα αποθέματα ενέργειας και φέρνει 
αποδιοργάνωση στο πρόγραμμά σου και 
στην καθημερινότητά σου, αφού οι συν-
θήκες σε αναγκάζουν να τρέξεις εσύ για 
όλους και για όλα!»        

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Τετάρτη 
δεν θα γλιτώσεις και εσύ από τα μπερδέ-
ματα, τις συγχύσεις και τα λάθη που επι-
φέρει το τετράγωνο του Άρη με τον Πο-
σειδώνα. Προσεχτικός χρειάζεται να είσαι 
στις επενδύσεις σου, στις αγορές και στους 
συνεταιρισμούς σου!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, για σήμερα τετρά-
γωνο με το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα 
αισθάνεσαι ότι διαψεύδονται οι στόχοι, οι 
προσδοκίες σου και ότι οι προσπάθειές 
σου πέφτουν στο βρόντο, ιδιαίτερα για 
ζητήματα επαγγελματικά αλλά και προ-
σωπικά – συναισθηματικά!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, με το σημερινό τετρά-
γωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα είσαι όλο 
αραλίκι, νιώθεις κουρασμένος, εξασθενη-
μένος και θέλεις να … τεμπελιάσεις! Θα 
υπάρξουν όμως και κάποιες συζητήσεις 
μέσα στην ημέρα που θα σε αγχώσουν και 
θα σε φέρουν αντιμέτωπο με διλήμματα! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, για σήμερα Τετάρτη 
με το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα, διεγεί-
ρονται οι ευαισθησίες σου και πρέπει να 
αποφύγεις τις σπασμωδικές αντιδράσεις 
για να μην έρθεις αντιμέτωπος με μπελά-
δες ιδιαίτερα στην προσωπική σου ζωή!      

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, για σήμερα τετράγω-
νο το τετράγωνο του Άρη από τους Διδύ-
μους με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο του 
Ιχθύ δεν θα αφήσει αλώβητο τον τομέα 
των σταθερών σου σχέσεων και συνερ-
γασιών, αφού αναμένεται να σκάσουν κά-
ποιες παρεξηγήσεις που θα προκαλέσουν 
νευρικότητα και απογοήτευση!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, το σημερινό τετρά-
γωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα φέρνει 
«τούμπα» το ημερήσιο πρόγραμμά σου 
και κυριαρχούν οι αναβολές, οι καθυστε-
ρήσεις και η νευρικότητα στην καθημερι-
νότητά σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε μου Υδροχόε, για σήμερα Τετάρτη 
γίνεσαι εξαιρετικά επιπόλαιος στα οικο-
νομικά αλλά και στα αισθηματικά, κάνο-
ντας επιλογές που είναι βιαστικές, γρήγο-
ρες, αλλά λανθασμένες. Με το τετράγωνο 
Άρη – Ποσειδώνα, ενθουσιάζεσαι, παρα-
σύρεσαι στον ενθουσιασμό της στιγμής 
και γρήγορα βαριέσαι!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, αυτή η Τετάρτη έχει 
χαρακτήρα θολό, μπερδεμένο, αλλόκοτο 
ενώ οι διαψεύσεις καραδοκούν και οι κα-
κοθελητές προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
σου χαλάσουν αυτή την ημέρα! 

Αγγελία
Πωλείται Επιχείρηση εστίασης με κοντά 50 
χρόνια παρουσίας σε κεντρικό σημείο στην 
Κομοτηνή. Καφέ, γρήγορο φαγητό + σάλα 
+ delivery. Άριστες αξιολογήσεις e-food-
fagi-box-Google & με σελίδα με online 
delivery.  Δυνατότητα ανάπτυξης franchise. 
Εγγυημένος κύκλος εργασιών. Απόσβεση 
επένδυσης 2,5 χρόνια.
Τηλ επικοινωνίας:  6973317704

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ωφέλιμη η κατανάλωση 

ελαιολάδου καθημερινά – 

Γιατί;

Κατά του καρκίνου του μαστού
Ισπανική μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες 

που ακολουθούν μεσογειακή διατροφή με 
τακτική κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαι-
όλαδου εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο καρ-
κίνου του μαστού.

Στη διάρκεια πέντε ετών υπήρξαν 35 δι-
αγνωσμένες περιπτώσεις καρκίνου των μα-
στών. Οι γυναίκες της πρώτης ομάδας με το 
ελαιόλαδο είχαν κατά μέσο όρο 68% μικρό-
τερο κίνδυνο εμφάνισης του συγκεκριμένου 
καρκίνου, σε σχέση με όσες έτρωγαν χαμη-
λά λιπαρά. Οι γυναίκες που έτρωγαν ξηρούς 
καρπούς, δεν εμφάνισαν κάποια αξιοσημεί-
ωτη μείωση του σχετικού κινδύνου.

Προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές πα-
θήσεις

Το ελαιόλαδο είναι πλούσια πηγή μονο-
ακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία μειώ-
νουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων μέ-
σω της μείωσης των λιπιδίων στο αίμα και 
κατά συνέπεια της απόφραξης των αρτηριών.

Πολλά στοιχεία υποστηρίζουν το ρόλο 
του παρθένου ελαιόλαδου στην προστασία 
έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων. Εί-
ναι γνωστό εδώ και καιρό ότι το ελαιόλαδο 
βοηθά στη μείωση της ολικής χοληστερόλης 
και των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας 
(LDL) στο αίμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας συνιστά την κατανάλωση δύο κουτα-
λιών ελαιόλαδου την ημέρα για την προστα-
σία της καρδιάς.

Ευνοεί την απώλεια βάρους
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακό-

ρεστα λιπαρά, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθάνε στην απώλεια λίπους. Σας βοηθά να 
αισθάνεστε πληρότητα, στοχεύοντας παράλ-
ληλα και στη μείωση του κοιλιακού λίπους.

Βοηθάει στην πέψη
Μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι το ελαιό-

λαδο μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του 
πεπτικού και να μειώσει τα συμπτώματα της 
δυσκοιλιότητας. 



Η ΓΝΩΜΗ
15   ΜΑΡΤΙΟΥ  202316 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Πυρήνας προσαρμογής για 
τους «διαμορφωτές του δά-
σους», τα ελάφια, θα δημιουργη-
θεί στο εθνικό πάρκο του δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Με 
την επανεισαγωγή του ελαφιού 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρ-
κου, επιδιώκεται να επιτευχθεί 
ο στόχος της αύξησης της βιο-
ποικιλότητας της περιοχής, της 
διατήρησης και της επέκτασης 
των υφιστάμενων διακένων μέ-
σω της αύξησης της βόσκησης, 
της αύξησης της διαθέσιμης τρο-
φής κυρίως για τους γύπες, με 
το φυσικό θάνατο των ελαφιών 
και τέλος, η επιστημονική έρευ-
να για την εν γένει συμπεριφορά 
του ελαφιού.

Όπως αναφέρουν οι μελε-
τητές, η εγκατάλειψη των πα-
ραδοσιακών χρήσεων γης στο 
Εθνικό Πάρκο «Δαδιάς –Λευκί-
μης – Σουφλίου» τις τελευταίες 
δεκαετίες και η συνεχής μείωση 
των ανοικτών εκτάσεων έχει επι-
φέρει αλλαγές στην κατανομή 
ορισμένων σπάνιων αρπακτικών 
πουλιών, τα οποία είναι γνωστό 
ότι χρησιμοποιούν τα διάκενα ως 
θέσεις τροφοληψίας. Η διατήρη-
ση των λιβαδιών και ανοιγμάτων 
των δασοσκεπών εκτάσεων εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την δι-
ασφάλιση της ποικιλότητας και 
της πυκνότητας των πληθυσμών 
των εδαφόβιων σπονδυλόζωων 
που αποτελούν θηράματα των 
αρπακτικών πουλιών. 

Η διαχείριση του δάσους πρέ-
πει να γίνει με γνώμονα τη δι-
ατήρηση των διακένων. Για το 
σκοπό αυτό, επιλέχθηκε η ενί-
σχυση του πληθυσμού του ζαρ-
καδιού (Capreolus capreolus) και 
η επανεισαγωγή του κόκκινου 
ελαφιού (Cervus elaphus). Τα 
δύο παραπάνω είδη περιορίζουν 
την επέκταση του δάσους μέσω 
της βόσκησης και συμβάλλουν 
στη διατήρηση των διακένων, 
ενώ μπορούν να υποκαταστή-
σουν τον ρόλο των κατσικιών, ο 
συνολικός αριθμός των οποίων 
υποχωρεί σταθερά στην περιοχή 
μελέτης. Πέρα του σημαντικού 
τους ρόλου ως διαμορφωτές 
του δάσους, τα δύο παραπάνω 
είδη αποτελούν πολύτιμη τρο-
φική πηγή για τους θηρευτές, 
ενώ τα νεκρά άτομα μπορούν 
να αποτελέσουν τροφή για τους 
γύπες. Η εισαγωγή και ενίσχυση 
των παραπάνω ειδών οπληφό-
ρων έχει προταθεί από το 1995, 
στο πλαίσιο της Ειδικής Περιβαλ-
λοντικής Μελέτης προστατευό-

μενης περιοχής Δάσους Δαδιάς.  
Με την επανεισαγωγή του 

ελαφιού στην περιοχή του Εθνι-
κού Πάρκου επιδιώκεται να επι-
τευχθεί ο στόχος της αύξησης 
της βιοποικιλότητας της περιο-
χής, της διατήρησης και της επέ-
κτασης των υφιστάμενων δια-
κένων μέσω της αύξησης της 
βόσκησης, της αύξησης της δια-
θέσιμης τροφής κυρίως για τους 
γύπες, με το φυσικό θάνατο των 
ελαφιών και τέλος, η επιστημο-
νική έρευνα για την εν γένει συ-
μπεριφορά του ελαφιού.

Γεωγραφική Θέση και επιλο-

γή των ειδών

Ο πυρήνας προσαρμογής 
προτείνεται να εγκατασταθεί 
Δυτικά του οικισμού της Λύρας 
και σε απόσταση περίπου 6 χλμ., 
εντός της ζώνης Α2 (μεγάλος 
πυρήνας) του Εθνικού Πάρκου. 

Η συγκεκριμένη περιοχή κρί-
νεται απόλυτα ικανοποιητική για 
τον σκοπό που θα χρησιμοποι-
ηθεί γιατί παρουσιάζει ομοιο-
γένεια με το υπόλοιπο δάσος 
και έτσι θα είναι εύκολη η προ-
σαρμογή των ελαφιών στο νέο 
ενδιαίτημα μετά την απελευθέ-
ρωση τους.

Το μοναδικό είδος από τα 
δύο, που απαντάται σήμερα 
στην ευρύτερη περιοχή του Εθνι-
κού Πάρκουείναι το ζαρκάδι, το 
οποίο απαντάται σε αρκετά υψη-
λή πυκνότητα (2.259-5.262 άτο-
μα/km2) σε σχέση με άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, η 
πυκνότητα αυτή δε φαίνεται να 
είναι επαρκής για την ανάσχε-
ση της επέκτασης του δάσους.

Το κόκκινο ελάφι δεν ανα-
φέρεται ως αυτόχθον στην πε-
ριοχή ιστορικά. Ωστόσο, απα-
ντάται σε γειτονικές περιοχές, 
με την τελευταία γνωστή ανα-
φορά για το είδος να αφορά 
ένα μοναχικό περιπλανώμενο 
άτομο που σκοτώθηκε από κυ-
νηγούς στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 και εικάζεται ότι προέρ-
χονταν από τον πληθυσμό του 
είδους την Ανατολική Ροδόπη, 
στη Βουλγαρία. Η δίαιτά του δι-
αφέρει σε σημαντικό βαθμό από 
αυτή του ζαρκαδιού, ιδιαίτερα 
κατά τους θερινούς μήνες, ενώ 
το χειμώνα τρέφεται σε σημα-
ντικό ποσοστό και με κωνοφό-
ρα δέντρα. Επιπλέον, τα δύο εί-
δη διαφοροποιούνται εν μέρει 
και ως προς το ενδιαίτημα το 
οποίο χρησιμοποιούν. Το ελάφι 
χρησιμεύει συμπληρωματικά του 

ζαρκαδιού όσον αφορά στη δια-
τήρηση των δασικών διακένων, 
ενώ το μεγάλο του μέγεθος, και 
κατά συνέπεια η μεγάλη ποσό-
τητα τροφής που καταναλώνει, 
το καθιστά αποτελεσματικότερο 
στην ανάσχεση της επέκτασης 
του δάσους. 

Τα δύο είδη, αν και σε μεγάλο 
βαθμό είναι ανταγωνιστικά, φαί-
νεται να συμπληρώνουν το ένα 
το άλλο όσον αφορά στην απο-
τελεσματική διαχείριση του το-
πίου και την ανάσχεση της επέ-
κτασης του δάσους.    

Και τα δύο είδη ελαφοειδών, 
όταν απαντώνται σε μεγάλες πυ-
κνότητες, μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιές σε καλλιέργειες ή 
ακόμα και στο δάσος, εμποδίζο-
ντας τη φυσική αναγέννηση. Εν-
δεικτικά, η πυκνότητα πέραν της 
οποίας έχει εκτιμηθεί ότι προκύ-
πτουν τέτοια προβλήματα είναι 
τα 25 ζώα/km2 για τα μικρόσω-
μα ελαφοειδή, όπως το ζαρκάδι, 
και 4-5 ζώα/km2 για τα μεγαλό-
σωμα, όπως το κόκκινο ελάφι. 

Η πυκνότητα του ζαρκαδιού 
που καταγράφηκε στο Εθνικό 
Πάρκο απέχει πολύ από την πα-
ραπάνω εκτίμηση, γεγονός το 
οποίο αντικατοπτρίζεται στην τα-
χεία αναγέννηση της βλάστησης 
στην έκταση που κάηκε μετά από 
πυρκαγιά το 2011, όπου κατα-
γράφηκε και η δεύτερη υψηλό-
τερη πυκνότητα ζαρκαδιών, κα-
θώς και στη συνεχή μείωση των 
ανοικτών εκτάσεων τις τελευταί-
ες δεκαετίες. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, 
κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή του 
ελαφιού, έτσι ώστε με τη συνύ-
παρξη των δύο ειδών κλαδοφά-
γων οπληφόρων να επιτευχθεί 
ο αποτελεσματικότερος έλεγχος 
της πύκνωσης και επέκτασης του 
δάσους, προς όφελος των αρ-
πακτικών πουλιών της περιοχής.

Αρχικά, οι επιστήμονες προ-
τείνουν να εισαχθεί το κόκκινο 
ελάφι, το οποίο λόγω της εν 
μέρει διαφορετικής δίαιτάς του, 
του μεγάλου του μεγέθους και 
της μερικής διαφοροποίησης 

των ενδιαιτημάτων που χρησι-
μοποιεί σε σχέση με το ζαρκάδι, 
αναμένεται να έχει άμεση επί-
δραση στη διαμόρφωση του το-
πίου. Ο αριθμός ατόμων που θα 
εισαχθούν είναι 7-9/έτος, ένα 
εκ των οποίων θα είναι αρσενι-
κό, για τρία συνεχή έτη, και θα 
προέρχονται από εκτροφείο των 
Σερρών. Η εισαγωγή των ζώων 
θα συνδυαστεί με παρακολού-
θηση των μετακινήσεων τους (με 
κολάρα GPS) για να διερευνηθεί 
η προσαρμογή τους στο χώρο. 
Τέλος, αναφέρεται στη μελέτη 
ότι το έργο της κατασκευής του 
πυρήνα προσαρμογής ελαφιών 
κατά την διάρκεια εκτέλεσής του, 
αλλά και κατά την τριετή λει-
τουργία του, δεν αναμένεται να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον, καθώς θα 
πραγματοποιηθούν πολύ μικρής 
κλίμακας εργασίες οι οποίες εί-
ναι κυρίως χειρωνακτικές με την 
χρήση φορητών εργαλείων μι-
κρής ισχύος. Δεν θα χρησιμοποι-
ηθούν βαριά σκαπτικά και άλλα 

μηχανήματα καθώς δεν προ-
βλέπεται να πραγματοποιηθούν 
σκαπτικές εργασίες μεγάλου με-
γέθους. Το έργο θα εκτελεστεί 
κατά την διάρκεια του Φθινο-
πώρου από Σεπτέμβριο έως και 
Δεκέμβριο, δηλαδή εκτός ανα-
παραγωγικής περιόδου, για την 
μικρότερη δυνατή όχληση της 
πανίδας

Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών 
δημιουργείται στο δάσος της Δαδιάς

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ, ΤΑ 
ΕΛΑΦΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ, 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ     

Πέρα του σημαντικού τους ρόλου ως 
διαμορφωτές του δάσους, αποτελούν πολύτιμη 
τροφική πηγή για θηρευτές και γύπες

Η μελέτη συντάχθη-
κε τον Οκτώβριο του 
2019 από τον Δρ. Πέ-
τρο Κ. Ανθόπουλο, Δα-
σολόγο της Δ/νσης Δα-
σών Ν. Έβρου, τη Δρ. 
Σύλβια Ζακκάκ, Βιολό-
γο του Φορέα Διαχείρι-
σης του Ε.Π. ΔΛΣ και την 
Ελένη Κλειτσιώτη, MSc 
Δασολόγο – Περιβαλλο-
ντολόγο.
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