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Δόξα Δράμας – 
Ιωνικός 2-1: 
Τον «τσάκισε» η ΔΟΞΑ 
κι ανεβαίνει κι άλλο 
στη βαθμολογία!

Ο δήμος λειτούργησε 
υποδειγματικά διατηρώντας 
την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο
Πάγωσαν και 
οι καταρράκτες από το ψύχος 
στο Παρανέστι

σελ.: 7 σελ.: 13

u Συνεχίζεται η προσπάθεια 
για καθαρότερη πόλη παρά 
τις καιρικές αντιξοότητες
u Η μεταφορά των ογκωδών 
αντικειμένων γίνεται απολύτως 
δωρεάν από τον Δήμο Δράμας

«Σκούπα» στις χωματερές 
από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας

σελ.: 6-7

σελ.:  3

Προβλήματα με την 
εξασφάλιση ραντεβού 

για εμβολιασμό αντιμετω-
πίζει σημαντικός αριθμός 
πολιτών στη Δράμα, που 
ανήκει κυρίως στην ηλικια-
κή ομάδα των 75-79 ετών, 
όπως δηλώνουν φαρμακο-
ποιοί της πόλης μας που 
μίλησαν για το θέμα αυτό 
στα «ΧΡΟΝΙΚΑ της Δρά-
μας». Δυστυχώς, παρά τις 
προσπάθειες των φαρμα-
κοποιών να εξυπηρετήσουν 
τους πελάτες τους και να 

τους κλείσουν ραντεβού για 
εμβολιασμό μέσω της ειδι-
κής πλατφόρμας, αυτό δεν 

είναι εφικτό, τουλάχιστον 
για τη συγκεκριμένη ηλικι-
ακή ομάδα. 

Τι αλλάζει στη ζωή μας 
μετά τον εμβολιασμό
του Αχιλλέα Παπαδόπουλου

σελ.: 9

σελ.: 11

Μιλάει στα “Χ” ο διευθυντής της 
ΑΝΕΔ κ. Μανώλης Χατζόπουλος

Συνεδρίασε η επιτροπή 
Leader στο γραφείο τού 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας 
κ. Παπαδόπουλου
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

1952: Η Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της 
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.

1964: Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει από τον βασι-
λιά Παύλο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά 
το θριαμβευτικό 52,87%, που συγκέντρωσε η Ένωση 
Κέντρου στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου.

1990: Δολοφονείται στο Κολωνάκι ο γνωστός ψυχίατρος 
των φυλακών Κορυδαλλού, Μάριος Μαράτος.

1991: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ για τη 
μεταφορά αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας 
από το Τατόι στη Βρετανία.

1998: Συλλαμβάνονται δύο άτομα στη Νεβάδα και κατη-
γορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με βιολογικά όπλα 
στο μετρό της Νέας Υόρκης.

2015: Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέγεται Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, με 233 ψήφους, έναντι 30 του 
συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. 32 βουλευτές 
ψήφισαν «παρών» και 5 απουσίαζαν.

1516: Γεννιέται η βασίλισσα Μαίρη της Αγγλίας, κόρη του 
Ερρίκου Η΄, ευρύτερα γνωστή και ως «Bloody Mary».

1896: Γεννιέται ο Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας αρχι-
μουσικός και συνθέτης. (Θαν. 2/11/1960).

1898: Γεννιέται ο σχεδιαστής αυτοκινήτων και οδηγός 
αγώνων Ένζο Φεράρι.

1883: Γεννιέται ο Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέ-
ας. («Ζορμπάς») (Θαν. 26/10/1957).

1909: Γεννιέται η Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. 

(«Ματωμένα Χώματα») (Θαν. 23/9/2004).
1931: Γεννιέται η Αφροαμερικανίδα συγγραφέας Τόνι 

Μόρισον, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
το 1993.

1932: Γεννιέται στην Τσεχοσλοβακία ο σκηνοθέτης της 
πολυβραβευμένης ταινίας «Η Φωλιά του Κούκου» 
αλλά και του «Αμαντέους», Μίλος Φόρμαν.

1954: Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Τραβόλτα.
1965: Γεννιέται ο μουσικός της ραπ, Dr. Dre.
1967: Γεννιέται ο Ιταλός ποδοσφαιριστής Ρομπέρτο 

Μπάτζιο, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στην 
ιστορία του αθλήματος.

1546: Πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών ο Γερμανός Μαρτίνος 
Λούθηρος, ο ηγέτης της Προτεσταντικής Μεταρρύθ-
μισης.

1564: Πεθαίνει ο ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας 
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότα, σε ηλικία 89 ετών, 
ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της 
ιταλικής Αναγέννησης.

1902: Πεθαίνει στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 70 ετών ο Τσαρλς 
Τίφανυ, ο ιδρυτής των περίφημων ομώνυμων κοσμη-
ματοπωλείων.

2004: Πεθαίνει η Δέσπω Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθο-
ποιός.

2016: Σκοτώνεται σε τροχαίο ο Παντελής Παντελίδης, 
Έλληνας τραγουδοποιός.

ΣΤΕΦΑΝ ΜΑΛΛΑΡΜΕ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Δεν έρχοµαι να κατακτήσω απόψε το σώµα σου, 
θηρίο

Όπου ενός λαού οι αµαρτίες φτάνουν, ούτε να σκάψω
Καταιγίδα θλιβερή στα βρώµικα µαλλιά σου
Με του φιλιού µου την ανίατη πλήξη:

Ύπνο στο λίκνο σου βαρύ και δίχως όνειρα γυρεύω
Κάτω από πέπλα τριγυρνώ που δεν τα αγγίζουν 

τύψεις,
Ενώ εσύ από απάτες σκοτεινές µετά απολαµβάνεις,
Εσύ που ανύπαρκτη καλύτερα απ΄ τους νεκρούς 

γνωρίζεις.

Γιατί η Κακία, την έµφυτη ευγένεια ροκανίζει
Και όπως εσένα µε στειρότητα µε έχει σηµαδέψει,
Μα ενώ στο πέτρινό σου στήθος κατοικεί

Καρδιά που αµαρτία καµιά δεν το πληγώνει,
Φεύγω ηττηµένος και χλωµός, σάβανο 

µε στοιχειώνει,
Φοβάµαι µην αφανιστώ, αφού κοιµάµαι µόνος.

Μ Ι Α Σ
Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ
. . . Σ Ο Φ Ι Α

Δεν υπάρχει τίποτε 
πιο άνισο από την ίση 
μεταχείριση των ανίσων.

Αριστοτέλης

 Τηλέφωνα: 2521302809

Κινηματογράφος
ΟΛΥΜΠΙΑ

H λειτουργία του κινηματογράφου 
για ακόμη μία φορά 

αναστέλλεται προσωρινά....

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
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Προβλήματα με 
την εξασφάλιση 

ραντεβού για 
εμβολιασμό 
αντιμετωπίζει 
σημαντικός αριθμός 
πολιτών στη Δράμα, 
που ανήκει κυρίως 
στην ηλικιακή ομάδα 
των 75 -79 ετών, 
όπως δηλώνουν 
φαρμακοποιοί 
της πόλης μας που 
μίλησαν για το θέμα 
αυτό στα «ΧΡΟΝΙΚΑ 
της Δράμας».
Δυστυχώς, παρά τις 
προσπάθειες των φαρ-
μακοποιών να εξυπη-
ρετήσουν τους πελά-
τες τους και να τους 
κλείσουν ραντεβού για 
εμβολιασμό μέσω της 
ειδικής πλατφόρμας, 
αυτό δεν είναι εφικτό, 
τουλάχιστον για τη 
συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα. Στην πραγματι-
κότητα, δεν έχει κλειστεί 
κανένα ραντεβού για 
τους πολίτες ηλικίας 
75-79, τόνισαν χθες οι 
φαρμακοποιοί.

«Η ένδειξη που λαμβά-
νουμε προσπαθώντας 
να κλείσουμε ραντεβού 
είναι ότι δεν υπάρχει 
διαθέσιμο σε αυτό το εμ-
βολιαστικό κέντρο» εξή-
γησαν άλλοι συνάδελφοί 
τους. Ωστόσο, όποιο εμ-
βολιαστικό κέντρο κι αν 
επέλεξαν για ραντεβού 
από τα τέσσερα που 
λειτουργούν πλέον στη 
Δράμα, η απάντηση που 
έπαιρναν από το σύστη-
μα ήταν η ίδια.

«Το πρόβλημα είναι 
υπαρκτό στο σύστημα 
των ραντεβού, αλλά 
είπαν ότι θα λυθεί μέσα 
στις επόμενες ημέρες» 
σημείωσαν κάποιοι άλ-
λοι φαρμακοποιοί και 
πρόσθεσαν: «Δυστυ-
χώς, δεν γνωρίζουμε 
πότε θα δοθεί λύση». Η 
αδυναμία εξασφάλισης 
ραντεβού για εμβολια-
σμό αφορά κυρίως την 
ηλικιακή ομάδα των 
75-79, αφού για τους 
πολίτες που ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 
60-65 υπάρχουν ακόμη 
διαθέσιμα ραντεβού για 
εμβολιασμό με το εμβό-

λιο της AstraZeneca στο 
εμβολιαστικό κέντρο του 
Νοσοκομείου της Δρά-
μας. Βέβαια, εάν οι πο-
λίτες αυτής της ομάδας 
επιθυμούν να κλείσουν 
ραντεβού για εμβολια-
σμό νωρίτερα, μπορούν 
το να κανονίσουν στο 
εμβολιαστικό κέντρο του 
Κέντρου Υγείας Παρα-
νεστίου όπου υπάρχουν 
διαθέσιμα ραντεβού 
ακόμα και για την επόμε-
νη εβδομάδα.

Όπως εκτιμούν πολλοί 
φαρμακοποιοί, πιθα-
νόν το πρόβλημα να 
οφείλεται στην έλλειψη 
διαθέσιμων εμβολίων 
αυτή τη στιγμή και είναι 
ένα φαινόμενο που δεν 
αφορά μόνο την περιοχή 
της Δράμας.

Οι εμβολιασμοί 
που έγιναν μέχρι 
τη Δευτέρα

Σε ό,τι αφορά, πά-
ντως, τα ήδη κλεισμένα 
ραντεβού για εμβολια-
σμό, αυτά εξελίσσονται 
κανονικά στα κέντρα 
εμβολιασμού του Νο-
μού Δράμας. Μέχρι τις 
16 Φεβρουαρίου είχαν 
γίνει στη Δράμα 4.707 
εμβολιασμοί, από τους 
οποίους 3.268 αφορού-
σαν την πρώτη δόση και 
1.439 τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου.

Περισσότεροι από 3000 
οι εμβολιασμοί που έγιναν 
στο Νοσοκομείο Δράμας

Όπως έκανε γνωστό 
το Νοσοκομείο Δράμας, 

στον χώρο του έγιναν 
περισσότεροι από 3.000 
εμβολιασμοί μέχρι τη 
Δευτέρα, διευκρινίζο-
ντας: «Από τη Δευτέρα 
15 Φεβρουαρίου 2021, 
ξεκίνησαν τον εμβολια-
σμό κατά του ιού SARS-
CoV-2 και στην ηλικιακή 
ομάδα 60-64 ετών με 
ακόμα μία εμβολιαστική 
γραμμή, με το εμβόλιο 
της AstraZeneca.

Φυσικά, συνεχίζουμε 
κανονικά να εμβολιά-
ζουμε στις άλλες δύο 
γραμμές εμβολιασμού 
με το εμβόλιο της Pfizer, 
ασταμάτητα (εκτός Κυ-
ριακών) από τις 8 Ιανου-
αρίου. 

Μέχρι και χτες Δευτέρα 
15/02/2021 εμβολιάστη-
καν 3.066 Δραμινοί στο 
νοσοκομείο μας, σύμ-

φωνα με το Πρόγραμμα 
Εθνικού Εμβολιασμού, 
τις οδηγίες της 4ης ΥΠΕ, 
του Υπ. Υγείας και σε 
συνεργασία με τους φο-
ρείς της Δράμας.

Οι εργαζόμενοι του 
νοσοκομείου στηρίζουν 
τον εμβολιασμό εκτι-
μώντας ότι είναι υπο-
χρέωση απέναντι στην 
Πολιτεία, στους ίδιους, 
τις οικογένειες τους, 
τους ασθενείς τους και, 
βέβαια, το κοινωνικό 
σύνολο. Καταβάλλουν 
αγόγγυστα προσπάθεια 
να προσφέρουν στους 
συμπολίτες μας υπηρε-
σίες με επαγγελματισμό 
αλλά και ευσυνειδησία.

Αλλά και οι συμπολί-
τες μας, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, προσέρχονται 
για τον εμβολιασμό στην 
ώρα τους, ανεξάρτητα 
από τις καιρικές συνθή-
κες, με χαμόγελο, με αι-
σιοδοξία, πανέτοιμοι να 
υποδεχτούν την ελπίδα. 
Θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους. Η επιχείρηση «Ε-
λευθερία» συνεχίζεται. 
Καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία. Προχωρούμε, 
προσέχοντας και τηρώ-
ντας τα μέτρα ατομικής 
προστασίας».

� Μάταια προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού για τους πελάτες 
   τους οι φαρµακοποιοί της ∆ράµας τις προηγούµενες ηµέρες
� Μικρότερο το πρόβληµα στην οµάδα 60-64

Πρόβλημα για πολλούς Δραμινούς 
με την πλατφόρμα εμβολιασμού
Ανέφικτα τα ραντεβού για τους 75-79
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Γωγώ Καραγιάννη

Θεραπεία: ατομική, ζευγαριού, ομάδας 
Διαχείριση κρίσεων, απώλειας

Eιδικός παιδαγωγός 
Παράλληλη στήριξη      Εκμάθηση δεξιοτήτων

� Ψυχολόγος Α.Π.Θ.
� Ψυχοθεραπεύτρια

gwkarag@gmail.com

Ανδριανουπόλεως 23, 2ος όροφος, Δράμα, 66100
Τηλ.: 25211 01281  κιν.: 694 4373949

ΧΡΟΝΟ
ΚΛΙΚ

Αλέξανδρος πιστοποιημένος κλειδαράς

l ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ l ΚΛΕΙΔΙΑ 
l ΚΛΕΙΔΑΔΙΕΣ l IMMOBILIZER l THΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 
l ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 

l ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER

«Σε ψέματα και φθηνές 
δικαιολογίες κατέφυγε ο 

Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. 
Κώτσηρας (Alpha ΤV, 15.2.2021) 
για να εξηγήσει την άρνηση της 
κυβέρνησης να λειτουργήσει τα 
«Σπίτια του Παιδιού» που είχαν 
θεσμοθετηθεί, στελεχωθεί και 
ετοιμαστεί από την Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για διεθνώς 
επιτυχημένο θεσμό προστασίας 
των παιδιών που έχουν κακο-
ποιηθεί ώστε να προσφεύγουν 
στη Δικαιοσύνη χωρίς να κινδυ-
νεύουν από δευτερογενή θυμα-
τοποίηση.

Είχε, βέβαια, προηγηθεί ο 
Υπουργός κ. Τσιάρας, ο οποίος 
είχε δώσει ψευδείς διαβεβαιώ-
σεις στη Βουλή, ότι το Μάρτιο ή 
πάντως το καλοκαίρι του 2020 τα 
«Σπίτια του Παιδιού» θα λειτουρ-
γούσαν! Η κοροϊδία προς τους 
πολίτες συνεχίστηκε, αυτή τη 
φορά με άλλο εύρημα: Ένα νέο 
επιτελικό «υπερφορέα» όπου θα 
ενταχθούν παιδιά θύτες και θύ-
ματα -ίσως και άλλες υπηρεσίες- 
με διαδικασίες συγχώνευσης  και 

ισοπέδωσης. Ετοιμάζουν δηλ. τη 
συρρίκνωση και απώλεια της 
αυτοτέλειάς των «Σπιτιών του 
Παιδιού», κατά παρέκκλιση των 
διεθνών πρακτικών.

Ο  ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα έθεσε με 
κοινοβουλευτικό έλεγχο (επίκαι-
ρη ερώτηση Χρ. Βερναρδάκη, 
5.3.2020, ερώτηση Σπ. Λάπ-
πα, 12.10.2020) τα σοβαρά 
ζητήματα από την κυβερνητική 
στάση καταγγέλλοντας την αδι-
αφορία, τις καθυστερήσεις και 
την υπονόμευση του θεσμού! 
Ακολούθησε η Ανεξάρτητη Αρχή 

του «Συνηγόρου του Πολίτη» η 
οποία με πόρισμά της (Σεπτ. 
2020) εντόπισε την έλλειψη 
χρονοδιαγράμματος έναρξης 
της λειτουργίας των «Σπιτιών 
του Παιδιού» και ζητούσε την «ι-
διαίτερη μέριμνα» της πολιτικής 
ηγεσίας για το θέμα. Φυσικά η 
κυβέρνηση, χωρίς να κάνει τίπο-
τα, απλώς επικαλείται προσχη-
ματικά διοικητικές δυσχέρειες οι 
οποίες οφείλονται στη δική της 
έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και 
1 1⁄2 χρόνο, δεν έχει κάνει τίπο-

τα, εκτός από το να υπονομεύει 
την προσπάθεια λειτουργίας του 
«Σπιτιού του Παιδιού». Τώρα 
επιχειρεί να τους δώσει τη χαρι-
στική βολή πλήρους απαξίωσης 
και αποδόμησης, δημιουργώ-
ντας ένα φορέα-τέρας, στο πνεύ-
μα της νεοδεξιάς «αριστείας». 
Την καλούμε να το ξανασκεφτεί. 
Τα παιδιά-θύματα κακοποίησης 
έχουν ανάγκη υποστήριξης. Η 
Δικαιοσύνη χρειάζεται τη βοή-
θεια των «Σπιτιών του Παιδιού».  
Η κοινωνία απαιτεί τη λειτουργία 
τους.»

∆ήλωση Θεόφιλου Ξανθόπουλου 

Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την παιδική 
κακοποίηση -Η κοινωνία απαιτεί τη λειτουργία 
των «Σπιτιών του Παιδιού»

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ kathimerini.gr
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ΈΝΤΑΣΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΑΜΕΑ: 
«ΔΕΝ ΦΟΡΑΩ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» 
ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟ-
ΡΙΣΟΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ,  ΟΤΑΝ 
ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΑΜΕΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΤΑΝ Ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΜΗ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ). ΦΥΣΙΚΑ, ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΛΛΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ. ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ, ΠΟΥ 
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ. Ο 
ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΤΟΝΟ ΟΤΙ 
ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ «ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙ’ 
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΣΚΑ». Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΩ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ. ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ». Η 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ «ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕ-
ΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Viral...
... περίεργα

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

...ΠΡΙΝ AΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Όφελος 300-2.800 ευρώ. 
Φθηνότερα Ι.Χ. λόγω απόσυρσης. 

“Σανίδα σωτηρίας” στην αγορά 
αυτοκινήτων

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 
συνάντηση. Ένωση γονέων... υπό 

σύσταση

Μετά τον σάλο για το χαράτσι. Άρον -
άρον αποσύρθηκε η εγκύκλιος για τους 

ημιυπαίθριους

Δόξα-Θρασύβουλος την Κυριακή στις 3μ.μ. 
Μονόδρομος η άμεση επιστροφή στις νίκες. 

Σήμερα στις 8μ.,μ. η εκλογή νέου προέδρου 
στον ερασιτέχνη

Η ταυτότητα του Σαββατοκύριακου

Ελπίδες Δωρικά Μάρμαρα-Καματερό στο ντέρμπι 
κορυφής

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Στα μέσα Μαΐου ανα-
μένεται να ανοίξει το 

ηλεκτρονικό σύστημα 
Taxisnet για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσε-
ων των εισοδημάτων που 
εισπράχθηκαν το 2020. 
Πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών αναφέρουν 
ότι φέτος, εξαιτίας των 
πολλών υποχρεώσεων 
του κράτους που διεκ-
περαιώνονται μέσω των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
της ΑΑΔΕ, θα καθυστερή-
σει η διαδικασία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσε-
ων και κατ’ επέκταση της 
εκκαθάρισής τους. Αυτό 
σημαίνει ότι και ο φόρος 
θα καταβληθεί αργότερα 
από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της 31ης Ιου-
λίου και ενδεχομένως σε 8 
μηνιαίες δόσεις όπως έγινε 
και το προηγούμενο έτος.

Οι αποζημιώσεις ειδι-
κού σκοπού, οι δηλώσεις 
COVID, οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές, το πρό-
γραμμα παγίων δαπανών 
και άλλες υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει η φο-
ρολογική διοίκηση δεν 
επιτρέπουν το άνοιγμα του 
Taxis. Παράλληλα, μέχρι 
να ξεκινήσει η διαδικασία 
για την υποβολή των 
δηλώσεων θα πρέπει να 
έχουν ληφθεί οι αποφάσεις 
για τα τεκμήρια και τις ηλε-

κτρονικές αποδείξεις του 
προηγούμενου έτους, και 
η μειωμένη προκαταβολή 
φόρου έως και 100%. 
Ενα ακόμα πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπισθεί 
άμεσα, αφορά τους νέους 
ηλικίας 18 ετών που υπο-
χρεούνται να υποβάλουν 
φορολογική δήλωση και 
δεν έχουν ΑΦΜ (εφόσον 
έχουν εισόδημα ή ακίνητη 
περιουσία). Από τη φορο-
λογική διοίκηση υποστηρί-
ζουν ότι τις επόμενες μέρες 
το θέμα θα επιλυθεί μέσω 
του aadelive. Δηλαδή, 
θα μπορεί να χορηγηθεί 
ΑΦΜ και κλειδάριθμος σε 
όσους το χρειάζονται προ-
κειμένου να υποβάλουν τη 
δήλωσή τους ή να προ-
χωρήσουν τη μεταβίβαση 

ακινήτου στο όνομά τους.
Σε ό,τι αφορά τις πα-

ρεμβάσεις στη φορολογία, 
που σχετίζονται με τα 
τεκμήρια και τις ηλεκτρο-
νικές αποδείξεις, αν και η 
κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι θα πρέπει να προσμε-
τρηθεί το δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα, είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι το κόστος είναι 
εξαιρετικά μικρό για τον 
προϋπολογισμό μπροστά 
στα τεράστια προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί 
σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, και δεν ξεπερνάει 
τα 50-100 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, και μπροστά στην πι-
θανή αδυναμία πληρωμής 
των φόρων, η κυβέρνηση 
στα τέλη Μαρτίου θα απο-

φασίσει:  
Προκαταβολή φόρου. 

Τη μείωση της προκα-
ταβολής φόρου έως και 
100%. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις καταγράφουν 
το 2020 μείωση του τζίρου 
σε σύγκριση με το 2019. 
Συγκεκριμένα:
� Για πτώση τζίρου 5%-

15%, το ποσοστό μείωσης 
θα ανέλθει στο 30%.
� Για πτώση τζίρου 

15,01%-25%, το ποσοστό 
μείωσης θα ανέλθει στο 
50%.
� Για πτώση τζίρου 

25,01%-35%, το ποσοστό 
μείωσης θα ανέλθει στο 
70%.
� Για πτώση τζίρου με-

γαλύτερη του 35%, το πο-
σοστό μείωσης θα ανέλθει 

στο 100%, δηλαδή η προ-
καταβολή θα μηδενιστεί.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: 
Δεν θα ισχύσει, όπως όλα 
δείχνουν, η υποχρέωση 
συγκέντρωσης ηλεκτρονι-
κών αποδείξεων ίσες με το 
30% του εισοδήματος. 

Τεκμήρια διαβίωσης. 
Στην κατάργηση των 
τεκμηρίων διαβίωσης για 
το 2020 προχωράει το 
οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης, καθώς η 
υγειονομική κρίση συρ-
ρίκνωσε τα εισοδήματα 
του προηγούμενου έτους, 
με αποτέλεσμα χιλιάδες 
φορολογούμενοι να κινδυ-
νεύουν να φορολογηθούν 
επί πλασματικών εισοδη-
μάτων.

Μετά το Πάσχα αρχίζει 
η υποβολή φορολογικών δηλώσεων
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�

Ανθεκτικές στις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες 

αλλά και αποτελεσματικές 
ως προς τα καθήκοντά 
τους αποδείχθηκαν τόσο 
η Υπηρεσία Καθαριότητας 
του Δήμου Δράμας όσο 
και η Υπηρεσία Πρασίνου 
και Πολιτικής Προστασίας, 
αφού, παρά τον παγετό 
και τις πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες από το 
Σάββατο μέχρι και χθες 
Τρίτη, ανταποκρίθηκαν 
στο ακέραιο στις ανάγκες 
που παρουσιάστηκαν 
με τους εργαζόμενους 
και τον μηχανολογικό 
εξοπλισμό του Δήμου 
Δράμας να βρίσκονται 
στους δρόμους από τις 
πολύ πρωινές ώρες και σε 
ορισμένες περιπτώσεις (για 
την Υπηρεσία Πολιτικής 
Προστασίας) μέχρι αργά το 
βράδυ. 
Μιλώντας στα «ΧΡΟΝΙΚΑ 
της Δράμας» ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας κ. Χρήστος 
Κυριακίδης επαίνεσε την 
προσπάθεια του συνόλου των 
εργαζομένων στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας, που παρά τις 
χιονοπτώσεις και τις πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες ξεκινούν 
καθημερινά από τις 6 το πρωί 
μία πολύ δύσκολη, λόγω των 
συνθηκών, αλλά αναγκαία 
προσπάθεια να κρατήσουν το 
επίπεδο καθαριότητας στην 
πόλη και τις κοινότητες του 
Δήμου Δράμας.

Παράλληλα, χθες η Υπηρε-
σία Καθαριότητας σε συνθήκες 
-6 βαθμών Κελσίου άρχισε τον 
καθαρισμό σε μικρές ανεξέλε-
γκτες εστίες γεμάτων με σκου-
πίδια, μπάζα και ογκώδη αντι-
κείμενα σε όλη την έκταση των 
διοικητικών ορίων του Δήμου 
Δράμας. Το πρωί της Τετάρτης 
οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας καθάρισαν την 
περιοχή δίπλα στο 6ο Γυμνά-
σιο Δράμας, όπου είχαν συσ-
σωρευτεί σκουπίδια. Στη συ-
νέχεια, στον δρόμο προς τους 
Ταξιάρχες καθάρισαν τόσο την 
είσοδο της παλιάς χωματερής 
όσο και άλλα σημεία στον 
ίδιο δρόμο, όπου υπήρχαν 
συγκεντρωμένα μπάζα, είδη 
υγιεινής και σκουπίδια. Σήμερα 
η προσπάθεια καθαρισμού θα 
συνεχιστεί και σε άλλα σημεία 
ανεξέλεγκτης απόθεσης σκου-
πιδιών προς τη Νέα Σεβάστει-
α, ενώ έχει σχεδιαστεί σειρά 

παρεμβάσεων προκειμένου 
να καθαριστούν όλες οι ανεξέ-
λεγκτες χωματερές το επόμενο 
διάστημα, προσπάθεια που θα 
διευκολυνθεί με τη βελτίωση 
του καιρού που αναμένεται τις 
επόμενες ημέρες.

Στην προσπάθειά της να 
σταματήσει τα φαινόμενα δη-
μιουργίας ανεξέλεγκτων ση-
μείων απόθεσης σκουπιδιών, 
η Υπηρεσία Καθαριότητας 
επέβαλε τις προηγούμενες 
ημέρες δύο πρόστιμα της τά-

ξης των 150€, για παράνομη 
ρίψη μπάζων και ογκωδών 
αντικειμένων στην περιοχή της 
Καλλιφύτου, στην περιοχή του 
χειμάρρου. Οι υποθέσεις αυτές 
έφθασαν στον εντοπισμό των 

� Συνεχίζεται η προσπάθεια για καθαρότερη πόλη 
    παρά τις καιρικές αντιξοότητες
� Η µεταφορά των ογκωδών αντικειµένων γίνεται απολύτως
    δωρεάν από τον ∆ήµο ∆ράµας

«Σκούπα» στις χωματερές 
από την Υπηρεσία Καθαριότητας
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�

ΡΕΠΟΡΤάΖ

� Έφτασε µέχρι τους -10οC ο υδράργυρος
� Ο δήµος λειτούργησε υποδειγµατικά διατηρώντας την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο

Πάγωσαν και οι καταρράκτες 
από το ψύχος στο Παρανέστι

Πάγωσαν τα πάντα 
από τις πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες στον Δήμο 
Παρανεστίου, από το 
περασμένο Σάββατο μέχρι 
και την Τρίτη. Ο υδράργυρος 
έφθασε ακόμα και στους μείον 
10 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 
χιόνι σε κάποιες περιοχές 
ανήλθε στους 40 πόντους. 
Αποτέλεσμα της κακοκαιρίας 
ήταν να παγώσει ακόμα και 
ο πανέμορφος καταρράκτης 
την περιοχή Λεπίδα.
Η άγρια φύση του Παρανεστίου 
προσφέρει στον επισκέπτη εντυ-
πωσιακές εικόνες και μοναδικές 
συγκινήσεις. Οι καταρράκτες της 
περιοχής Λεπίδα και Αγίας Βαρ-
βάρας είναι μόνο ένα τμήμα ενός 
εντυπωσιακού παζλ που πραγ-
ματικά καθηλώνει. Εξίσου εντυ-
πωσιακό είναι και το φαινόμενο 
του παγωμένου καταρράκτη 
Λεπίδα, κατά την περίοδο των 
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών 
στη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαι-
α, φέτος λόγω της πανδημίας, 
πολλοί λίγοι είχαν τη δυνατότητα 
να το διαπιστώσουν.

Το φαινόμενο επαναλήφθηκε 
φέτος, επιβεβαίωσε ο Δήμαρ-
χος Παρανεστίου Αναστάσιος 
Καγιάογλου μιλώντας χθες στα 
«ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας» και εξή-
γησε ότι είναι φυσικό να συμβαί-
νει κάτι τέτοιο, όταν οι θερμοκρα-
σίες στην περιοχή φθάνουν τους 
μείον 10 βαθμούς Κελσίου. 

Bέβαια, στο Παρανέστι μπορεί 

να πάγωσαν ακόμα και οι καταρ-
ράκτες από τις πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες και η ποσότητα 
του χιονιού να δυσκόλεψε πε-
ρισσότερο την καθημερινότητα, 
ωστόσο τόσο τα στελέχη του 
Δήμου Παρανεστίου όσο και οι 
εργαζόμενοι που ήταν επιφορτι-
σμένοι με τον αποχιονισμό του 
οδικού δικτύου τα πήγαν πολύ 
καλά, με βάση τις υποδομές 
και τον εξοπλισμό που διαθέτει 
ο μικρός ορεινός δήμος της 
Δράμας.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του από 
τον τρόπο με τον οποίο λειτούρ-
γησαν οι υπηρεσίες του Δήμου 
Παρανεστίου για την αντιμετώ-
πιση του κύματος κακοκαιρίας, 

εξηγώντας ότι ο δήμος έχει λάβει 
εύσημα για το θέμα αυτό τόσο 
από τους πολίτες όσο και από 
τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες, αφού βρέθηκε σε απόλυτη 
ετοιμότητα από το περασμένο 
Σάββατο.

Μάλιστα, εκτός από το οδικό 
δίκτυο της περιοχής ευθύνης 
του, κατάφερε να κρατήσει 
καθαρό και το δίκτυο της Περι-
φέρειας και συγκεκριμένα τον 
άξονα της Επαρχιακής Οδού 
Δράμας - Ξάνθης αλλά και το 
οδικό δίκτυο προς την Πρασι-
νάδα. Βέβαια, για να επιτευχθεί 
αυτό, χρειάστηκε οι άνθρωποι 
των υπηρεσιών να διαθέσουν 
ατελείωτες ώρες στον δρόμο και 
τα μηχανήματα που έχει στην δι-

άθεσή του ο Δήμος Παρανεστίου 
να εργάζονται ακατάπαυστα.

Οι κεντρικοί δρόμοι αλλά και 
το υπόλοιπο δίκτυο εντός των 
οικισμών έμεινε καθαρό χάρη 
σε αυτή την προσπάθεια, όπως 
εξήγησε ο Δήμαρχος Παρανε-
στίου Αναστάσιος Καγιάολγου, 
παρατηρώντας ότι λόγω της 
ασφάλειας που παρείχε το δίκτυ-
ο της περιοχής ακόμα και κάτω 
από αυτές τις πολύ δύσκολες 
συνθήκες δεν σημειώθηκε το 
παραμικρό ατύχημα. Όλα αυτά, 
βέβαια, σε συνεχή συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες: Πυ-
ροσβεστική, Αστυνομία, Πολιτική 
Προστασία και φυσικά την Περι-
φερειακή Ενότητα Δράμας.

παρανομούντων μετά από κα-
ταγγελίες πολιτών.

Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης κ. Χρήστος Κυριακίδης: 
«Το ζητούμενο είναι να σταμα-
τήσει αυτή η συνεχής ρύπανση 
με τη δημιουργία ανεξέλεγκτων 
μικρών χωματερών. Απευθύ-
νω έκκληση στους συνδημότες 

μας να βοηθήσουν στην κατεύ-
θυνση αυτή. Δική μου πρόθεση 
είναι να τιμωρείται όποιος δεν 
σέβεται το περιβάλλον. Θυμίζω 
ότι για οποιοδήποτε θέμα που 
αφορά είτε τη μεταφορά ογκω-
δών αντικειμένων είτε ανεξέ-
λεγκτες χωματερές, μεταφορά 
μπαζών ή άλλη περίπτωση, 
οι συνδημότες μας μπορούν 

να καλούν στην τηλεφωνική 
γραμμή 25210-22263. Η μετα-
φορά των ογκωδών αντικειμέ-
νων γίνεται απολύτως δωρεάν 
από τον Δήμο Δράμας, παρά 
το γεγονός ότι ο κανονισμός 
μας προβλέπει χρέωση του 
δημότη ακόμα και για ελάχιστα 
αντικείμενα που πρέπει να 
μεταφερθούν. Ειδικά σε ό,τι 

αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, 
η Υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου Δράμας πραγματοποιεί 
καθημερινά δρομολόγια. Η 
πόλη έχει καθαριστεί και αυτό 
οφείλεται στο ότι γίνεται μετα-
φορά ογκωδών αντικειμένων 
από δεκάδες σημεία σε καθη-
μερινή βάση».
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Mήπως είναι βαλτός ο Τσιτσιπάς για να 
μας αποπροσανατολίσει; 

16:02 

Μέγας είσαι Τσιτσιπά! 

14:54 

Εντάξει να κόψουμε τα δέντρα που πέ-
φτουν να ζεσταθούμε 

14:30 

Ηλεκτροδότηση. Το είχαμε ως στόχο 
πριν 70 χρόνια και τώρα είναι πάλι στη 
μόδα 

11:40 

Δώσε μου ρεύμα να σου δώσω νερό 

08:58

H Εποχή των Παγετώνων 

06:53 

Να είσαι χωρίς ρεύμα, στο κρύο, να ζη-
λεύεις τους άλλους στο Survivor 

21:50 

Σήμερα, εκτός από τα κρούσματα, να 
μας ανακοινώσουν και τις πτώσεις στον 
πάγο 

18:41 

Διάλεξε τι θέλεις να έχεις. Νερό ή ρεύ-
μα; 

16:24

Κριτική για το χιόνι δεν θα κάνει ο Αλέ-
ξης; 

14:00

tweets best of

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν Βουλευτές του ΚΚΕ

«Ανεπαρκέστατο το επίδομα 
θέρμανσης στους κατοίκους 
του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»
Ερώτηση στη Βουλή 

κατέθεσαν οι Βου-
λευτές του ΚΚΕ Γιάννης 
Δελής και Λεωνίδας 
Στολτίδης με θέμα το ανε-
παρκέστατο το επίδομα 
θέρμανσης στους κατοί-
κους του Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου. 

Αναλυτικά η ερώτηση 
αναφέρει: 

«Έντονη δυσαρέσκεια 
και δίκαιη αγανάκτηση 
νιώθουν οι κάτοικοι του 
ακριτικού Δήμου Κάτω 
Νευροκοποίου της ΠΕ 
Δράμας από το ύψος του 
επιδόματος θέρμανσης 
που δικαιούνται σύμφω-
να με τον νέο υπολογισμό 
του από την κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα στο 
Δήμο Κάτω Νευροκοπί-
ου, όπου ο χειμώνας κρα-
τά αρκετούς μήνες και η 
θερμοκρασίες είναι πάρα 
πολύ χαμηλές, ιδιαίτερα 
αυτή την περίοδο της επέ-
λασης της κακοκαιρίας, το 
επίδομα θέρμανσης που 
δικαιούνται οι κάτοικοί 

του είναι ανεπαρκέστατο 
με βάση τις ανάγκες που 
έχουν για θέρμανση. 

Είναι χαρακτηριστικό 
ότι με βάση τα κριτήρια 
που θεσπίστηκαν για τον 
προσδιορισμό του επι-
δόματος θέρμανσης και 
σύμφωνα με τις ανακοι-
νώσεις του υπουργείου, 
το επίδομα θέρμανση ξε-
κινάει με αφετηρία τα 220 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η 
πλειοψηφία των κατοίκων 
θα πάρει ένα ελάχιστο 
ποσό σαν επιδότηση σε 
σχέση με το σύνολο των 
εξόδων που θα χρειαστεί 
για θέρμανση.

Επιπλέον να τονιστεί 
ότι για άλλη μια χρονιά 
τα «χωρικά» σε καυσό-
ξυλα που διατέθηκαν σε 
οικογένειες του δήμου 
ήταν μειωμένα, λόγω της 
πολιτικής υποχρηματο-
δότησης και υποστελέ-
χωσης των δασαρχείων,  
που ακολουθήθηκε τόσο 
από την σημερινή, όσο 
και από τις προηγού-

μενες κυβερνήσεις και 
δεν καλύπτουν σε καμία 
περίπτωση τις αυξημένες 
ανάγκες που υπάρχουν.

Με βάση τα παραπάνω 
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Τι μέτρα θα λάβει η κυ-
βέρνηση για την αύξηση 
του ποσού του επιδόμα-
τος θέρμανσης που θα 
λάβουν οι κάτοικοι του 
Κάτω Νευροκοπίου της 
ΠΕ Δράμας;

-Λόγω της κατάστασης 
με την πανδημία, τον 
αναγκαστικό εγκλεισμό 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, την ανάγκη 
για συχνό αερισμό των 
κλειστών χώρων αν εί-
ναι στις προθέσεις της 
κυβέρνησης να καταρ-
γήσει τον ειδικό φόρο 
στο πετρέλαιο, όπως 
απολαμβάνουν τόσα 
χρόνια οι εφοπλιστές και 
μεγαλοβιομήχανοι, για να 
μπορέσουν να καλύψουν 
τις αυξημένες ανάγκες τα 
λαϊκά νοικοκυριά».

Ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία το πρόγραμ-

μα δωρεάν πρόσβασης 
ανέργων σε διαδικτυακά 
μαθήματα διαφορετικών 
θεματικών ενοτήτων και 
ειδικοτήτων, στο πλαίσι-
ο της συνεργασίας του 
ΟΑΕΔ με το Coursera. 
Συνολικά, στην πλατφόρ-
μα εκπαίδευσης εγγρά-
φηκαν 24.626 άνεργοι, οι 
οποίοι παρακολούθησαν 
400.489 διδακτικές ώρες 
και ολοκλήρωσαν 31.377 
μαθήματα. 
Η εταιρεία Coursera, 
μέσω της παγκοσμίως 
αναγνωρισμένης διαδικτυ-
ακής πλατφόρμας τηλεκ-

παίδευσης που διαθέτει, 
παρέχει σειρά μαθημάτων 
σε πλήθος ειδικοτήτων, σε 
συνεργασία με κορυφαία 
πανεπιστήμια του κόσμου, 
όπως τα Carnegie Mellon, 
Columbia University, 
Duke University, École 
Polytechnique, Johns 
Hopkins University, 
Imperial College, New 
York University, Princeton 
University, Stanford 
University, University of 
Chicago, University of 
Leeds και Yale University. 
O ΟΑΕΔ μέσω του προ-
σφερόμενου προγράμμα-
τος,  παρείχε από τις αρχές 
Δεκεμβρίου τη δυνατότητα 

δωρεάν πρόσβασης σε 
εγγεγραμμένους ανέργους 
σε 77 σειρές μαθημάτων 
υποτιτλισμένων στα ελλη-
νικά, καθώς και σε ακόμη 
3.800 αγγλόγλωσσες 
σειρές μαθημάτων του 
Coursera. 
Στόχος της δράσης ήταν η 
αναβάθμιση των δεξιοτή-
των τους και η απόκτηση 
νέων γνώσεων. Όσοι 
ωφελούμενοι ολοκλή-
ρωσαν επιτυχώς κάθε 
μάθημα έχουν τη δυνατό-
τητα απόκτησης δωρεάν 
πιστοποιητικού παρακο-
λούθησης από την εταιρεία 
Coursera.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα 
δωρεάν πρόσβασης ανέργων στην πλατφόρμα 
εκπαίδευσης του Coursera
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Τι αλλάζει στη ζωή μας 
μετά τον εμβολιασμό

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

του Αχιλλέα 
Παπαδόπουλου

Ειδικού Καρδιολόγου

Παρόλο που οι κλινικές μελέτες 
έχουν αποδείξει την αποτελε-

σματικότητα των εμβολίων έναντι 
της νόσου Covid-19, η κοινή γνώ-
μη θέτει μία σειρά ερωτημάτων 
που άπτονται της καθημερινότη-
τας, όπως αν μετά το εμβόλιο θα 
μπορούμε να αγκαλιάζουμε τους 
οικείους μας που ζουν εκτός του 
νοικοκυριού, αν θα μπορούμε να 
ταξιδεύουμε με λιγότερους περι-
ορισμούς και αν θα μπορούμε να 
βγάλουμε τις μάσκες. Οι γιατροί 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης 
Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπού-
λου και Θάνος Δημόπουλος (πρύ-
τανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα μέχρι 
τώρα δεδομένα.

Πόσο προστατεύουν 
τα εμβόλια;

Γνωρίζουμε ότι έως και το 100% 
των εμβολιασθέντων είτε με το 
εμβόλιο της Pfizer είτε με το εμβό-
λιο της Moderna προστατεύονται 
από σοβαρή νόσο Covid-19 στις 
14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. 
Έως και το 95% των εμβολια-
σθέντων προστατεύονται από τη 
λοίμωξη Covid-19 οποιασδήποτε 
βαρύτητας, το οποίο σημαίνει ότι 
τουλάχιστον ένα 5% μπορεί να 
νοσήσει από Covid-19 παρόλο 
που θα έχει εμβολιαστεί, πιθανό-
τατα επειδή δεν θα αναπτύξουν 
ικανοποιητική ανοσιακή απάντηση 
στον εμβολιασμό. Αλλά και σε 
αυτή την περίπτωση, τα συμπτώ-
ματα αναμένεται να είναι ηπιότερα. 
Ωστόσο, ο Δρ Greg Poland, διευ-
θυντής της Ερευνητικής Ομάδας 
Εμβολιασμού της Κλινικής Mayo 
στις ΗΠΑ, εξηγεί ότι αυτοί οι 
ασθενείς θα μπορούν θεωρητικά 
να μεταδίδουν τον SARS-CoV-2. 
Η ανάδυση νέων στελεχών του 
SARS-CoV-2 περιπλέκει περαιτέ-
ρω τις εκτιμήσεις για την πιθανό-
τητα μετάδοσης του SARS-CoV-2 
από τους εμβολιασθέντες. Ο Δρ 
Poland, που είναι επίσης εκδότης 
του περιοδικού Vaccines (Εμ-
βόλια), ο Δρ David Cohn από το 
Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις ΗΠΑ 

και η Δρ Sarah DeRoo από το 
Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην 
Ουάσινγκτον των ΗΠΑ προσπα-
θούν να απαντήσουν σε φλέγοντα 
ζητήματα για την καθημερινότητά 
μας μετά τον εμβολιασμό.

Θα είναι άμεση 
η επιστροφή 
στην κανονικότητα 
μετά τον εμβολιασμό;

Όχι ακριβώς. Δεν αρκεί απλώς 
ο εμβολιασμός για να καμφθεί η 
επιδημιολογική καμπύλη της λοί-
μωξης Covid-19. Η χρήση μασκών 
προσώπου, η υγιεινή των χεριών 
και η σωματική απομάκρυνση 
είναι επίσης αναπόσπαστα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Η επίτευξη ανοσίας έναντι του 
SARS-CoV-2 είτε μετά τον εμ-
βολιασμό είτε μετά από φυσική 
λοίμωξη από την πλειονότητα του 
πληθυσμού αποτελεί τον δρόμο 
για την επιστροφή στην καθημε-
ρινότητα.

Μπορώ να σταματήσω 
να φοράω μάσκα μόλις 
εμβολιαστώ;

Όχι. Παρόλο που μετά την 
πάροδο δύο εβδομάδων από τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου έχου-
με αποκτήσει πρακτικά ανοσία 
έναντι του SARS-CoV-2, δεν έχει 
αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε να 
μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε 
τον ιό σε άλλους ανθρώπους. 
Επομένως, θα πρέπει να συνεχί-
ζουμε να ακολουθούμε πιστά τα 
μέτρα αποτροπής της μετάδοσης 
του SARS-CoV-2, τουλάχιστον 
έως ότου επιτύχουμε ικανοποιη-
τικά επίπεδα συλλογικής ανοσίας 
στον πληθυσμό. 

Εάν εμβολιαστώ 
με τις δύο δόσεις 
των εμβολίων και περιμένω 
για 2 εβδομάδες, μπορώ 
να συναντήσω συγγενικά 
άτομα που δεν ζουν 
στο ίδιο νοικοκυριό;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. 
Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο 
εμβολιασμός προστατεύει από 
την ασυμπτωματική λοίμωξη. 
Είναι πιθανό ο εμβολιασμένος να 
προστατεύεται από την εμφάνιση 
συμπτωμάτων αλλά να μπορεί 
να μεταδώσει τον SARS-CoV-2 
σε άλλους. Ο Δρ Poland δεν συ-
στήνει τους εναγκαλισμούς όταν 
μόνο ένα από τα δύο άτομα έχουν 
εμβολιαστεί. Ωστόσο, κοινωνικοί 
και συναισθηματικοί παράγο-
ντες υπεισέρχονται επίσης στις 
αποφάσεις των ανθρώπων όταν 
πρόκειται για τους οικείους τους. 
Επομένως, αν επιθυμούμε να 
αποφύγουμε τον κίνδυνο λοίμω-
ξης Covid-19 κατά 100%, τότε η 
απάντηση στην ερώτηση είναι όχι. 
Αν λάβουμε υπόψη και άλλους πα-
ράγοντες, τότε οι γηραιότεροι είναι 
σχετικά ασφαλείς να συναντούν τα 
ανεμβολίαστα παιδιά και εγγόνια. 
Ωστόσο, υπάρχει και ο κίνδυνος 
να ανήκει κάποιος στο ποσοστό 
των εμβολιασθέντων που δεν θα 
αναπτύξει ικανοποιητική ανοσιακή 
απάντηση. Σε αυτή την περίπτω-
ση η χρήση μάσκας και τα μέτρα 
ατομικής υγιεινής διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. Όταν είναι όλοι 
εμβολιασμένοι, τότε ο κίνδυνος 
μειώνεται.

Μπορώ να ταξιδέψω 
με αεροπλάνο χωρίς άγχος 
και χωρίς να φοράω μάσκα 
εφόσον έχω εμβολιαστεί;

Τα εμβόλια δεν εξαλείφουν 

τελείως τον κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19, ενώ η ανάδυση νέων 
στελεχών ανά την υφήλιο προκα-
λεί προβληματισμό. Επομένως, 
προς το παρόν δεν αναμένονται 
σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια με 
αεροπλάνο. 

Θα μπορούν 
οι ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς να κυκλοφορούν 
σε δημόσιους χώρους 
εφόσον έχουν εμβολιαστεί;

Φαίνεται ότι τα εμβόλια μει-
ώνουν τον κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19 σε αποδεκτό επίπεδο, 
ώστε οι ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς να μπορούν να κυκλο-
φορούν σε δημόσιους χώρους 
με λιγότερο άγχος. Επειδή όμως 
έχουν κατεσταλμένο ανοσοποιητι-
κό σύστημα, συστήνεται η χρήση 
μάσκας προσώπου για επιπλέον 
προστασία.

Πότε θα εμβολιαστούν 
τα παιδιά;

Δυστυχώς, οι κλινικές μελέτες 
δεν συμπεριέλαβαν παιδιατρικούς 
πληθυσμούς και επομένως δεν 
υπάρχουν στοιχεία αποτελεσμα-
τικότητας και ασφάλειας για αυτή 
την κατηγορία πληθυσμού. Οι εκ-
παιδευτικοί που εμβολιάζονται θα 
πρέπει να συνεχίζουν να τηρούν 
μέτρα προστασίας, καθώς μπορεί 
οι ίδιοι να είναι ασυμπτωματικοί 
φορείς και να μεταδίδουν τον 
SARS-CoV-2. Μεγαλύτερη ασφά-
λεια θα υπάρχει όταν επιτευχθούν 
υψηλά ποσοστά ανοσίας στην 
κοινότητα.
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Αναφορά κατέθεσε η Χαρά 
Κεφαλίδου, βουλευτής 

Δράμας του Κινήματος Αλλα-
γής, προς τον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, με αφορμή την επιστολή 
του Σωματείου Δασεργατών 
Μακεδονίας, Θράκης και Θεσ-
σαλίας με την οποία ζητούν 
να συμπεριληφθούν στον μη-
χανισμό οικονομικής στήριξης 
όπως στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας τον Μάρτιο του 
2020, διότι αντιμετωπίζουν τε-
ράστιο πρόβλημα διαβίωσης.

Η Αναφορά όπως κατατέθη-
κε αναφέρει: «Το Σωματείο Δα-
σεργατών Μακεδονίας, Θράκης 
και Θεσσαλίας με επιστολή του 
προς το Υπουργείο διαμαρ-
τύρεται διότι οι Δασεργάτες, 
που αριθμούν περί τις 15.000 
στις ως άνω περιφέρειες, δεν 
έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί 
στο μηχανισμό οικονομικής 
στήριξης, όπως είχε γίνει στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας 
τον Μάρτη 2020.

Σας επισυνάπτω την επιστο-
λή του Σωματείου Δασεργα-

τών, ζητώ να εξετάσετε το αί-
τημά τους και παρακαλώ όπως 
επιληφθείτε του ζητήματος και 
μας ενημερώσετε για τις ενέρ-
γειές σας».

Η επιστολή των Δασεργατών
«Κύριε Υπουργέ, σας ενη-

μερώνουμε ότι οι Δασικοί 
Συνεταιρισμοί εργασίας και οι 
Δασεργάτες μέλη Δασικών συ-
νεταιρισμών έχουμε τεράστιο 
πρόβλημα γιατί έχουν κλείσει 
τα περισσότερα εργοστάσια 
ξυλείας, πολλά Δασαρχεία 
υπολειτουργούν, δεν γίνοται 

παραλαβές στα ξύλα που 
υλοτομούμε στα δάση και δεν 
μπορούμε να διαθέσουμε τα 
ξύλα στην αγορά.

Επίσης έχει παγώσει η αγο-
ρά δεν γίνεται διακίνηση των 
καυσόξυλων με αποτέλεσμα 
οι Δασεργάτες νε μένουν χωρίς 
εισόδημα.

Ζητάμε νε μεριμνήσει το 
Υπουργείο ώστε να συμπε-
ριληφθούν και οι Δασεργάτες 
μέλη των Συνεταιρισμών στον 
μηχανισμό οικονομικής στή-
ριξης, όπως έγινε στο πρώτο 

κύμα της πανδημίας τον Μάρ-
τιο του 2020 μαζί με τους πλητ-
τόμενους άλλους κλάδους.

Σας ενημερώνουμε ότι στην 
Μακεδονία, Θράκη και Θεσ-
σαλία υπάρχουν πάνω από 
15.000 Δασεργάτες που αντι-
μετωπίζουν τεράστιο πρόβλη-
μα επιβίωσης. 

Το υπουργείο πρέπει να 
δώσε άμεσα λύση, έχουμε φτά-
σει σε οριακό σημείο, είμαστε 
επί ξύλου κρεμμάμενοι».

Χαρά Κεφαλίδου

Αίτημα για την ένταξη των Δασεργατών στον μηχανισμό 
οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας του covid-19

«Με αφορμή την πραγμα-
τοποίηση των ετήσιων 

τακτικών κρίσεων Αξιωματικών 
της ΕΛ.ΑΣ., που έλαβαν χώρα 
το περασμένο σαββατοκύ-
ριακο (13 & 14 Φεβρουαρίου 
2021), ως Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ένωσης Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
εκφράζουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια στον Αντιστρά-
τηγο ΣΚΟΥΜΑ Κων/νο για την 
παραμονή του στη θέση του 
Γενικού Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. 
Βορείου Ελλάδος και στον Γε-
νικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ 

Πασχάλη  για την προαγωγή 
του στο βαθμό του Υποστρα-
τήγου και τη διατήρησή του 
στη θέση του ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. 
Επιπρόσθετα, συγχαίρουμε 
τον Ταξίαρχο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
Ιωάννη για την παραμονή στη 
θέση του Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Καβάλας 
και τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ροδόπης κ. 
ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ Μιχαήλ για την 
προαγωγή του στο βαθμό του 
Ταξίαρχου. Επίσης,  συγχαί-
ρουμε τον Διοικητή της Σχολής 
Αστυφυλάκων κ. ΤΖΟΥΒΑΝΑ 
Ιωάννη για την προαγωγή 
του στο βαθμό του Ταξίαρχου 
και την τοποθέτησή του ως 

Διοικητή πλέον της Σχολής 
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., καθώς 
και τον Αστυνομικό Διευθυντή 
ΒΛΑΧΟ Κων/νο για την ανα-
βάθμισή του ως νέου Διοικητή 
της Σχολής Αστυφυλάκων. 
Τέλος, θέλουμε να συγχαρού-
με τον Διευθυντή Αστυνομίας 
Δράμας κ. ΣΕΡΤΗ Αθανάσιο, 
τον Διευθυντή Αστυνομίας 
Ξάνθης κ. ΓΙΩΡΗ Πασχάλη, 
τον Διευθυντή Αστυνομίας 
Αλεξ/πολης κ. ΤΣΙΑΡΑ Λάμπρο 
και τον Διευθυντή Αστυνομίας 
Ορεστιάδας κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ 
Χαράλαμπο, για τη διατήρησή 
τους ως Διευθυντών στις Διευ-
θύνσεις τους.
Η απόφαση αυτή της Πο-

λιτείας, αποτελεί έμπρακτη 
αναγνώριση του προσφερό-
μενου έργου των ανώτατων 
και ανώτερων στελεχών που 
υπηρετούν στην ακριτική μας 
περιφέρεια, συμβάλλοντας 
στην καταπολέμηση της εγκλη-
ματικότητας και τη διασφάλιση 
της εθνικής ακεραιότητας και 
των συνόρων της χώρας μας. 
Εκ της θεσμικής μας θέσεως, 
δηλώνουμε την προθυμία μας 
για συνέχιση της αγαστής συ-
νεργασίας μας, με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
των αστυνομικών προβλημά-
των της περιοχής, στεκούμενοι 
αρωγοί στις φιλότιμες προσπά-
θειές σας.» 

Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΜΘ  

Συγχαρητήρια επιστολή με αφορμή 
της τακτικές κρίσεις Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ
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Μια σημαντική 
συνεδρίαση 

της επιτροπής του 
προγράμματος 
LEADER στον 
Νομό Δράμας, 
πραγματοποιήθηκε 
στο γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη 
Δράμας Γιώργου 
Παπαδόπουλου την 
Τρίτη. Η συνεδρίαση 
ήταν σημαντική 
καθώς η υλοποίηση 
του προγράμματος 
στη Δράμα βρίσκεται 
σε κομβικό σημείο, 
επεσήμανε στα 
«ΧΡΟΝΙΚΑ της 
Δράμας» ο διευθυντής 
της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Δράμας 
κ. Μανώλης 
Χατζόπουλος. 
Στη συνεδρίαση της 
επιτροπής Leader με-
τείχαν ο πρόεδρός της 
και Αντιπεριφερειάρχης 
Δράμας κ. Γιώργος 
Παπαδόπουλος, ο 
Δήμαρχος Δράμας κ. 
Χριστόδουλος Μαμ-
σάκος, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας 
κ. Στέφανος Γεωργιά-
δης, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών κ. Ιωάννης 
Κεσκίνογλου και ο κ. 
Δημήτρης  Κυριαζίδης 
ως εκπρόσωπος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Στη συνεδρία-
ση της επιτροπής μετεί-

χε και ο διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Δράμας κ. Μανώλης 
Χατζόπουλος. 

Η πρόσκληση των 
έργων δημόσιου χαρα-
κτήρα για το πρόγραμ-
μα Leader όπως είναι 
γνωστό έχει κλείσει εδώ 
και πολύ καιρό μετά τα 
στάδια της αξιολόγησης 
και της υπογραφής συμ-
βάσεων που προηγή-
θηκαν. Όλα σχεδόν τα 
έργα της συγκεκριμένη 
πρόσκλησης υλοποι-
ούνται ήδη, ενώ έχουν 
ήδη πληρωθεί και 2 ή 3 
επενδυτές.

«Σε ότι αφορά στην 
πρόσκληση του προ-
γράμματος για τα έργα 
ιδιωτικού χαρακτήρα, 
υπάρχει ήδη απόφαση 
ένταξης για 53 επεν-
δύσεις ενώ έχουν υπο-
γραφεί συμφωνητικά 
για τις περισσότερες εξ' 

αυτών. Την τρέχουσα 
εβδομάδα υπογράφο-
νται οι συμβάσεις με 
όλους τους επενδυτές 
της πρόσκλησης για τα 
έργα ιδιωτικού χαρα-
κτήρα και πλέον προ-
χωρούμε στις επόμενες 
δράσεις που συνδέουν 
τα έργα ιδιωτικού και 
δημόσιου χαρακτήρα με 
το υπόλοιπο οικονομικό 
γίγνεσθαι του νομού μας 
ευρύτερα» ανέφερε ο δι-
ευθυντής της Αναπτυξι-
ακής Εταιρείας Δράμας. 
Πρόσθεσε ότι πρόκειται 
για τα λεγόμενα διατοπι-
κά και διακρατικά έργα 
και κάποιες δράσεις 
συνεργασίας, όπως 
λέγονται. Πρόκειται για 
έργα που εμπλέκουν 
φορείς, επιχειρήσεις, 
περιοχές και κράτη 
μέσω του προγράμμα-
τος Leader για κοινούς 
σκοπούς. Η ιδιαιτερό-

τητα που παρουσιάζουν 
είναι ότι αποκομίζονται 
εμπειρίες από άλλες πε-
ριοχές και από άλλους 
φορείς. Είναι δηλαδή η 
λεγόμενη προστιθέμενη 
αξία του Leader. Ένα 
παράδειγμα είναι οι 
«Διαδρομές Πολιτισμού 
στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη», που 
συμμετέχουν όλες οι 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
της Περιφέρειας. Τα 
προγράμματα αυτά θα 
πρέπει να εγκριθούν 
σε συγκεκριμένη μορφή 
μέχρι τις 30 Ιουνίου, από 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.  

Αξίζει να σημειωθεί 
πως σε ότι αφορά τις 
23 επενδύσεις που 
κρίθηκαν επιλαχούσες 
από την πρόσκληση του 
προγράμματος Leader 
για έργα ιδιωτικού χα-
ρακτήρα, οι προοπτικές 

που διαμορφώνονται 
για την ένταξή τους 
είναι  θετικές. «Τόσο 
εγώ προσωπικά όσο 
και η επιτροπή Leader 
θα τολμούσα να πω, 
είμαστε αισιόδοξοι, για 
την πρόσθετη χρηματο-
δότηση που απαιτείται 
αλλά είμαστε σε αναμο-
νή καθώς δεν υπάρχει 
καταγεγραμμένη καμία 
απόφαση για το θέμα 
αυτό. Από ότι φαίνεται 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης προσπαθεί 
να βρει τα χρήματα, 
από τις διαβεβαιώσεις 
που έχουμε, αλλά όπως 
αντιλαμβάνεστε, οι ανά-
γκες για κονδύλια που 
διοχετεύονται για την 
αντιμετώπιση της παν-
δημίας περιορίζουν τα 
οικονομικά περιθώρια 
παντού. Η επιχορήγη-
ση που χρειαζόμαστε 
για την ένταξη και των 
υπολοίπων 23 επεν-
δύσεων-έργων ιδιω-
τικού χαρακτήρα είναι 
της τάξης των 3 εκατ. 
ευρώ περίπου. Το έργο 
που θα υλοποιηθεί εάν 
ενταχθούν και οι 23 επι-
λαχούσες επενδύσεις 
εκτιμώ ότι θα ανέχεται 
μαζί με τη δική τους 
συμμετοχή γύρω στα 
5.3 εκατ. Ευρώ». 

Μιλάει στα “Χ” ο διευθυντής της ΑΝΕ∆ κ. Μανώλης Χατζόπουλος

Συνεδρίασε η επιτροπή Leader στο γραφείο 
του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Παπαδόπουλου

ΡΕΠΟΡΤάΖ

«Για μια ακόμη φορά ο Δή-
μος Δράμας ταλαιπωρεί 

και εκμεταλλεύεται τις καθαρί-
στριες των σχολείων. Σε όλους 
τους δήμους έχουν πληρωθεί 
οι καθαρίστριες εκτός από τη 

Δράμα. Είναι εγκληματική η 
ανικανότητα και η αναλγησία 
της Δημοτικής Αρχής. Μέσα στο 
καταχείμωνο, οι χαμηλότερα 
αμειβόμενες και σκληρά εργα-
ζόμενες στις δύσκολες και επι-

κίνδυνες συνθήκες της πανδη-
μίας καθαρίστριες των σχολείων 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα 
προς το ζην!  
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. 
Να πληρωθούν άμεσα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπεύ-
θυνοι θα κληθούν να λογοδοτή-
σουν. Στην Ελλάδα του 21ου αι-
ώνα δεν επιτρέπεται να μένουν 
απλήρωτοι εργαζόμενοι». 

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ»            

«Να πληρωθούν άμεσα οι καθαρίστριες των σχολείων του ∆ήμου ∆ράμας»
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Διατήρηση του ορίου 30% για 
το μέτρο των ηλεκτρονικών 

αποδείξεων για τα εισοδήματα 
του 2021, αλλά με διορθωτι-
κές παρεμβάσεις για να μην 
προκύψουν επιβαρύνσεις για 
τους φορολογούμενους λόγω 
της μειωμένης κατανάλωσης, 
«κούρεμα» των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων για να εισοδήματα 
του 2020 που θα δηλωθούν και 
θα φορολογηθούν φέτος, αλλά 
και εφαρμογή αλγορίθμου για 
τον υπολογισμό των τεκμηρίων 
διαβίωσης για όσους πλήττονται 
από την πανδημία προβλέπουν 
τα σχέδια του οικονομικού επιτε-
λείου στο φορολογικό πεδίο. Την 
ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί 
αυτόματες διασταυρώσεις στις 
δηλώσεις για τα «κουρεμένα» 
ενοίκια, οι οποίες ανοίγουν τον 
δρόμο για γρηγορότερες αποζη-
μιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινή-
των που εισπράττουν μειωμένα 
έως 100% ενοίκια. Ειδικότερα:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Το όριο του 30% του εισοδήμα-
τος το οποίο θα πρέπει να καλύ-
πτουν οι φορολογούμενοι με ηλε-
κτρονικές αποδείξεις παραμένει 
και για τα εισοδήματα του 2021, 
όπως δήλωσε χθες ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών 
Θεόδωρος Σκυλακάκης (Mega), 
αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο 
για αλλαγές στον τρόπο εφαρ-
μογής του μέτρου. Οσον αφορά 
τα εισοδήματα του 2020 που θα 
δηλωθούν στις φετινές φορολογι-
κές δηλώσεις, ανέφερε ότι δεν θα 
ισχύσει το όριο του 30% επί του 
εισοδήματος επειδή «υπάρχει 
βίαιη πτώση της κατανάλωσης 
που οφείλεται στο lockdown», 
για να προσθέσει ωστόσο ότι οι 
ηλεκρονικές συναλλαγές έχουν 
αυξηθεί 8%-10%. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, τα σενάρια 
που εξετάζονται στο υπουργείο 
Οικονομικών για το μέτρο των 
ηλεκτρονικών αποδείξεων για 
τα εισοδήματα του 2020 προ-
βλέπουν μείωση του ορίου του 
30% στα επίπεδα του 20% ή και 
πιο κάτω, αλλά και την ακύρωση 
του πέναλτι φόρου 22% για τους 
φορολογούμενους που δεν κα-
τάφεραν το 2020 να καλύψουν 
το 30% του εισοδήματός του με 
e-αποδείξεις.

Τεκμήρια

Με τα τεκμήρια διαβίωσης 
να απειλούν φέτος χιλιάδες 

φορολογούμενους που είδαν τα 
εισοδήματά τους να μειώνονται 
λόγω πανδημίας, το υπουργείο 
Οικονομικών εξετάζει παρεμ-
βάσεις για να αποτρέψει τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις που 
θα προκύψουν για χιλιάδες 
νοικοκυριά. Η άσκηση είναι ιδι-
αίτερα δύσκολη καθώς, όπως 
είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, 
υπάρχουν «όλες οι κρατικές 
βοήθειες οι οποίες λογίζονται ως 
αφορολόγητο εισόδημα», καθώς 
και το μη επιστρεπτέο τμήμα των 
κρατικών δανείων που δόθηκαν 
μέσω των κύκλων της επιστρε-
πτέας προκαταβολής. Τα ποσά 
αυτά θα ληφθούν υπόψη για 
την εφαρμογή των τεκμηρίων 
διαβίωσης, τα οποία, όπως ξεκα-
θάρισε ο υπουργός, «θα λειτουρ-
γήσουν φέτος, αλλά το πώς θα 
λειτουργήσουν είναι μια τελείως 
διαφορετική υπόθεση».

Ενοίκια

Τα «κουρεμένα» έως 100% 

ενοίκια του Ιανουαρίου καλού-
νται να δηλώσουν μέχρι την 1η 
Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας δια-
σταυρώνονται πλέον αυτόματα 
τα στοιχεία του ενοικιαστή. Με 
τις βελτιώσεις που έγιναν, ο ιδι-
οκτήτης κατά την υποβολή της 
δήλωσης COVID γνωρίζει εάν 
ο ενοικιαστής του είναι πληττό-
μενος και δικαιούται μείωση του 
ενοικίου. Ετσι, περιορίζονται τα 
λάθη στις δηλώσεις και ανοίγει 
ο δρόμος για γρηγορότερες απο-
ζημιώσεις στους ιδιοκτήτες. Σύμ-
φωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, τα νέα 
στοιχεία που θα συναντήσουν οι 
ιδιοκτήτες στις δηλώσεις COVID 
είναι τα εξής:

Αναφέρεται ότι «Βρέθηκαν 
πληττόμενοι μισθωτές κατά τα 
οριζόμενα στην Α. 1025/2021». 
Επιβεβαιώνεται συνεπώς ότι ο 
μισθωτής για τον οποίο υποβάλ-
λεται η δήλωση είναι πράγματι 
δικαιούχος μείωσης μισθώμα-
τος.

Αναγράφεται επιβεβαιωτικά 
ο ΑΦΜ του ενοικιαστή: ΑΦΜ 
XXXXXXXXΧ.

Αναγράφεται ο μήνας για τον 
οποίο ισχύει η μείωση: Για τον 
μήνα: 1/2021.

Αναφέρεται το ποσοστό της 
μείωσης μισθώματος που δικαι-
ούται ο συγκεκριμένος μισθωτής 
(-40% ή -100%).

Αναγράφεται η χρήση μισθίου 
για την οποία γίνεται η μείωση, 
αφού έχει ελεγχθεί ο ΚΑΔ της: 
Χρήση μισθίου ως επαγγελματι-
κή στέγη.

Αναγράφεται στο κείμενο της 
δήλωσης η υπενθύμιση ότι «Για 
την καταβολή της αποζημίωσης 
απαιτείται να έχετε δηλώσει 
ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του myTaxisnet».

Επίσης μέχρι την Παρασκευή 
αναμένεται να τρέξουν οι πληρω-
μές για τα «κουρεμένα» ενοίκια 
του Δεκεμβρίου, οι ουρές για τα 
ενοίκια του Νοεμβρίου.

«Λίφτινγκ» στις e-αποδείξεις, 
αλγόριθμος για τα τεκμήρια
Ερχονται διορθωτικές παρεμβάσεις για να μην προκύψουν
επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους λόγω της μειωμένης 
κατανάλωσης για τα εισοδήματα του 2020
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Στο γήπεδο της Δόξας Δράμας 
παρακολουθήσαμε μια εκ-

πληκτική αναμέτρηση με πάθος, 
τρεξίματα, τελικές και γενικά ένα 
όμορφο ποδόσφαιρο που χαίρεται 
να βλέπει ο κόσμος, κόντρα σε 
δύο ιστορικές ομάδες, με τη Δόξα 
Δράμας να παίρνει τη  νίκη με 2-1 
κόντρα στον πρωτοπόρο Ιωνικό 
και να σκαρφαλώνει κι άλλο στον 
βαθμολογικό πίνακα. 

Στο Α’ ημίχρονο η Δόξα Δρά-
μας ήταν αρκετά δραστήρια και 
επιθετική θέλοντας να βρει και να 
πετύχει αυτή πρώτη το γκολ ώστε 
να δώσει βάσεις για τη συνέχεια 
του ματς κάτι που έγινε στο 23’ με 
τον Άντερσον Νασιμέντο να ανοίγει 
το σκορ και να βάζει δύσκολα στον 
Ιωνικό.

Στο 20’ ο Πλατέλας πραγματο-
ποίησε ένα πολύ καλό σουτ έξω 
από τη μεγάλη περιοχή της Δόξας 
Δράμας. Στο 23’ ήρθε το 1-0 για τη 
Δόξα Δράμας ύστερα από μια εξαι-
ρετική σέντρα του Μαρινάκη με τον 
Βραζιλιάνο Άντερσον Νασιμέντο 
να πηδάει πιο ψηλά από όλους 
και να πιάνει μια καρφωτή κεφαλιά 
για να κάνει το 1-0 για τους Δραμι-
νούς. Δοκάρι για τον Ιωνικό στο 28’ 
με τον Ρόλε σε μια φάση διαρκείας 
για την ομάδα της Νίκαιας.

Στο Β’ ημίχρονο είδαμε την 
ομάδα του Ιωνικού να ανεβαίνει 
περισσότερο και να πιέζει την άμυ-
να της Δόξας θέλοντας να πετύχει 
την ισοφάριση αλλά η καλή άμυνα 
των μαυραετών και αυτή η έκρηξη 
που είχαν στην αντεπίθεση οι παί-
κτες της Δόξας Δράμας προκάλεσε 
διπλό κακό στον Ιωνικό, καθώς 
η Δόξα Δράμας διπλασίασε τα 
τέρματα της στο 74’ με τον Αγγε-
λόπουλο.

Στο 49’ μια καλή φάση για τη 
Δόξα Δράμας με τον Μαυριά να 
συγκλίνει και να σουτάρει συρτά 
ελάχιστα άουτ. Στο 53’ ήρθε η 
καλύτερη στιγμή για τον Ιωνικό με 
τον Ματίας Κάστρο να παίρνει την 
κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα 
ελάχιστα άουτ. Στο 59’ ξανά μια 
μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό με 
τον Ματσούκα να πιάνει ένα σουτ 
στην κίνηση μέσα στην περιοχή 
της Δόξας Δράμας με τη μπάλα να 
περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι 
του Στεφανάκου. 

Στο 74’ ήρθε και το 2-0 για τη 
Δόξα Δράμας, έπειτα από φάουλ 
που κέρδισε ο Φυτόπουλος και 
εκτέλεσε ο ίδιος, με τον 21χρονο 

να σημαδεύει τον Αγγελόπουλο και 
αυτός με την σειρά του να παίρνει 
την κεφαλιά δίνοντας προβάδισμα 
δύο τερμάτων για την Δόξα Δρά-
μας. 

Στο 81’ ο Ιωνικός μειώνει με τον 
Ρόλε σε 2-1, ύστερα από εκτέλεση 
κόρνερ του, με τον Στεφανάκο να 
θέλει να μπλοκάρει αλλά η μπάλα 
έφυγε μέσα από τα χέρια του κατα-
λήγοντας στην κλειστή γωνία. 

Η σύνθεση των δύο ομάδων:
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Θανάσης Κολι-

τσιδάκης): Στεφανάκος, Μαρινάκης 
(60′ Μενσά), Παπαργυρίου, Άντερ-
σον, Αγιώτης, Παρασκευάς (78′ 
Τάσιος), Αγγελόπουλος, Χάμοντ, 
Κουτσιανικούλης (60′ Σπυρόπου-
λος), Μαυριάς (70′ Φυτόπουλος), 

Σαμπανίδης (78′ Μπαράνκο).
ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): 

Αναγνωστόπουλος, Μουστάκης 
(79′ Κουιρουκίδης), Κύργιας, 
Κοτσώνης (57′ Σινγκ), Παπαγε-

ωργίου, Γκοτσούλιας, Νιάσε (79′ 
Μάναλης), Ρόλε, Ματσούκας (88′ 
Κόρμπος), Πλατέλλας, Κάστρο.

Άγγελος Τσάκαλος

Δόξα Δράμας – Ιωνικός 2-1: Τον «τσάκισε» 
η ΔΟΞΑ κι ανεβαίνει κι άλλο στη βαθμολογία!
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ΑΝΑΚΟΙΝώΣΕΙΣ

Αθήνα 10-02-2021
Αρ. πρωτ.: 8987     

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ.       
Αρμόδια Διεύθυνση:
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης         
Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού       
Πληροφορίες: Ε. Καρούσου, Β. Κάππου

Τηλ. 2108802856, 2108802837 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ   1/2021
Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 συνολικά πενήντα (50) 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 πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων 
ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Κεντρική Υπηρεσία
Αθήνα

(Δ. Αθηναίων
 Ν. Αττικής)

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

102 Κεντρική Υπηρεσία
Αθήνα

(Δ. Αθηναίων
 Ν. Αττικής)

ΠΕ
Οικονομικοί 8 μήνες 5

103 Κεντρική Υπηρεσία
Αθήνα

(Δ. Αθηναίων
 Ν. Αττικής)

ΤΕ 
Διοικητικοί-
Λογιστικοί

8 μήνες 3

104 Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου
Αθήνα

(Δ. Αθηναίων
 Ν. Αττικής)

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

105 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Πέλλας

Γιαννιτσά
(Δ. Πέλλας
 Ν. Πέλλας)

ΠΕ 
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

106 Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Σερρών

Σέρρες
(Δ. Σερρών
 Ν. Σερρών)

ΠΕ
 Κτηνίατροι 8 μήνες 1

107
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης

Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Έβρου

Αλεξανδρούπολη
(Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. 

Έβρου)

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

108
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης

Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Έβρου

Αλεξανδρούπολη
(Δ. Αλεξανδρούπολης          

Ν. Έβρου)

ΠΕ
 Κτηνίατροι 8 μήνες 1

109
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης

Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Δράμας

Δράμα
(Δ. Δράμας)      
    Ν. Δράμας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

110
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης

Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Δράμας

Δράμα
(Δ. Δράμας)    

     Ν. Δράμας

ΠΕ
 Κτηνίατροι 8 μήνες 1

111
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης

Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Καβάλας

Καβάλα
(Δ. Καβάλας)            
  Ν. Καβάλας

ΠΕ
 Κτηνίατροι 8 μήνες 1

112
Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας
Ν.Μ. Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσα
(Δ. Ηγουμενίτσας   Ν. 

Θεσπρωτίας)

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

113
Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας
Ν.Μ. Πρέβεζας

Πρέβεζα
(Δ. Πρέβεζας)
Ν. Πρέβεζας

ΠΕ 
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

114 Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας Ν.Μ. Άρτας

Άρτα
(Δ. Αρταίων)          
     Ν. Άρτας

ΠΕ 
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

115
Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής 
Μακεδονίας

Κοζάνη
(Δ. Κοζάνης
Ν. Κοζάνης)

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 2

116
Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής 
Μακεδονίας

Κοζάνη
(Δ. Κοζάνης)
Ν. Κοζάνης

ΠΕ 
Κτηνίατροι 8 μήνες 2

Τροπολογία 
για εκλογές 
εξ αποστάσεως 
της ΕΠΟ 
με ηλεκτρονικό 
τρόπο 

Λύση στις εκλογικές 
διαδικασίες των ομο-

σπονδιών και κυρίως σε 
εκείνες της ΕΠΟ που πάνε 
από αναβολή σε αναβο-
λή ετοιμάζεται να δώσει 
άμεσα η κυβέρνηση. Πιο 
συγκεκριμένα, ετοιμάζεται 
να περάσει σύντομα τρο-
πολογία που θα προβλέ-
πει τη διεξαγωγή της εκλο-
γικής διαδικασίας εξ απο-
στάσεως με ηλεκτρονικό 
τρόπο, ώστε να μπορούν 
οι ομοσπονδίες να προχω-
ρήσουν στις προγραμματι-
σμένες αρχαιρεσίες.

Σύμφωνα με τη σχετική 
ενημέρωση, η τροπολογία 
θα κατατεθεί στη Βουλή σε 
σχέδιο Νόμου του υπουρ-
γείου Οικονομικών, στο 
οποίο εισάγεται η χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων Τεχνολογίας Πλη-
ροφορίας Ενημέρωσης.

«Οι γενικές συνελεύσεις 
για τις αρχαιρεσίες των 
αθλητικών σωματείων, 
ενώσεων και Ομοσπονδι-
ών δύναται να διεξάγονται 
και με την χρήση σύγχρο-
νων μέσων τεχνολογίας, 
πληροφορίας και επικοι-
νωνίας με σκοπό την απο-
μακρυσμένη συμμετοχή 
των μελών τους. Όλες οι 
ψηφοφορίες επί των επι-
μέρους θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης, συμπερι-
λαμβανομένων των ψηφο-
φοριών για την ανάδειξη 
των νέων καταστατικών 
οργάνων, διεξάγονται με 
τη χρήση του πληροφο-
ριακού συστήματος «Ψη-
φιακή Κάλπη Ζευς» της 
ανώνυμης εταιρίας με την 
Επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 
Υποδομών Τεχνολογίας 
και Ερευνας» Α.Ε. Η ανα-
κήρυξη των υποψηφίων 
γίνεται τουλάχιστον πέντε 
πλήρεις ημέρες πριν από 
την ημέρα διεξαγωγής 
των αρχαιρεσιών, εκτός αν 
από το οικείο καταστατικό 
προβλέπεται μεγαλύτερη 
προθεσμία, οπότε εφαρ-
μόζεται η καταστατική 
πρόβλεψη», αναφέρει 
χαρακτηριστικά η τροπο-
λογία.
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117

Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής 

Μακεδονίας          Ν.Μ. 
Καστοριάς

Άργος Ορεστικό    
(Δ. Ορεστίδος)
Ν. Καστοριάς

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

118

Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας Π.Μ. Δυτικής 

Μακεδονίας
 Ν.Μ. Καστοριάς

Άργος Ορεστικό     
(Δ. Ορεστίδος)
Ν. Καστοριάς

ΠΕ
 Κτηνίατροι 8 μήνες 1

119 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου

Πάτρα
(Δ. Πατρέων)

Ν. Αχαΐας)

ΠΕ
Αγρονόμοι 

Τοπογράφοι 
Μηχανικοί

8 μήνες 1

120 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου

Πάτρα
(Δ. Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 2

121 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου

Πάτρα
(Δ. Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

122
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου      Ν.Μ. 
Αιτωλοακαρνανίας

Μεσολόγγι
(Δ. Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου) 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 3

123
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Μεσολόγγι
(Δ. Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου) 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

124
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου  Ν.Μ. 
Αιτωλοακαρνανίας

Μεσολόγγι
(Δ. Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου)

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕ
Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας

8 μήνες 2

125 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου Ν.Μ. Ηλείας

Πύργος
(Δ. Πύργου) 

Ν. Ηλείας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

126 Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου   Ν.Μ. Ηλείας

Πύργος
(Δ. Πύργου) 

Ν. Ηλείας

ΤΕ
Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας

8 μήνες 1

127
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου  Π.Μ. 
Πελοποννήσου   Ν.Μ. Αργολίδας

Ναύπλιο
(Δ. Ναυπλιέων)
Ν. Αργολίδας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

128
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου   Π.Μ. 
Πελοποννήσου Ν.Μ. Λακωνίας

Σπάρτη
(Δ. Σπάρτης) 
Ν. Λακωνίας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

129
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου   Π.Μ. 
Πελοποννήσου   Ν.Μ. Κορινθίας

Κόρινθος
(Δ. Κορινθίων)
Ν. Κορινθίας

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

130
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδας-Ιονίου  Π.Μ. 
Πελοποννήσου  Ν.Μ. Μεσσηνίας

Καλαμάτα
(Δ. Καλαμάτας)
Ν. Μεσσηνίας 

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

131 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας Ν.Μ. Καρδίτσας

Καρδίτσα
(Δ. Καρδίτσας)
Ν. Καρδίτσας 

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

132 Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας Ν.Μ. Τρικάλων

Τρίκαλα
(Δ. Τρικκαίων)
Ν. Τρικάλων 

ΤΕ
Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας

8 μήνες 1

133
Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας        Π.Μ. Στερεάς 
Ελλάδας

Λαμία
(Δ. Λαμιέων)

  Ν. Φθιώτιδας 

ΠΕ
Κτηνίατροι 8 μήνες 1

134

Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας      Π.Μ. Στερεάς 

Ελλάδας
Ν.Μ. Βοιωτίας

Λιβαδειά
(Δ. Λεβαδέων)

Ν. Βοιωτίας 

ΤΕ
Τεχνολόγοι 
Γεωπονίας

8 μήνες 1

135 Π.Δ. Κρήτης  Ν.Μ. Ρεθύμνου
Ρέθυμνο

(Δ. Ρεθύμνης)
Ν. Ρεθύμνης

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 1

136 Π.Δ. Κρήτης  Ν.Μ. Ρεθύμνου
Ρέθυμνο

(Δ. Ρεθύμνης)
Ν. Ρεθύμνης

ΠΕ
Οικονομικοί 8 μήνες 1

137 Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου 
      Ν.Μ. Λέσβου

Μυτιλήνη
(Δ. Μυτιλήνης)

Ν. Λέσβου

ΠΕ
Γεωπόνοι 8 μήνες 2

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ (Κωδικοί θέσης: 101, 107, 109, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127, 128, 129,135  & 137)             
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 Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων 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 Ανθρώπου 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 

ΑΝΑΚΟΙΝώΣΕΙΣ
}

}

Ξεκινούν οι 
αιτήσεις για τα 
προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά 
προγράμματα από 
Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο

Οκτώ προπτυχιακά 
και 44 μεταπτυ-

χιακά προγράμματα 
σπουδών θα λειτουρ-
γήσουν κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-22 στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο (ΕΑΠ) και η 
ημερομηνία έναρξης 
της διαδικασίας υπο-
βολής αιτήσεων, όπως 
ανακοινώθηκε, είναι η 
16η Μαρτίου 2021.

Ανάμεσα σε αυτά τα 
προγράμματα θα είναι 
και δύο νέα μεταπτυχι-
ακά, ένα στην «Εφαρ-
μοσμένη Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία» και ένα στο 
«Ευρωπαϊκό Δίκαιο». 
Υπενθυμίζεται, ότι το 
ΕΑΠ προσφέρει σπου-
δές αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως.

Πρόσβαση στα προ-
πτυχιακά προγράμματα 
του ΕΑΠ μπορούν να 
έχουν όλοι οι απόφοιτοι 
λυκείου, ανεξάρτητα 
από τη διαδικασία των 
πανελληνίων εξετάσε-
ων.

Περισσότερες πληρο-
φορίες για τα προγράμ-
ματα που προσφέρει το 
ΕΑΠ, υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα www.eap.gr, 
το e-mail info@eap.gr ή 
τηλεφωνικά στο (+30) 
26103 67600.
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}

ΑΝΑΚΟΙΝώΣΕΙΣ

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 ειδικότητας Γεωπόνου 
ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 
Γεωπόνου.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (Κωδικοί θέσης: 102,136)
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 
με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 
οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών  ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  
(Marketing)  ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών 
ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή 
Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή 
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και Αναλογιστικών - 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής 
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (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) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (Κωδικοί θέσης: 104,105, 106, 108, 110, 111, 
113, 114, 116, 118,121, 123, 130, 131 & 133)
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 ειδικότητας Κτηνιάτρου 
ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 
Κτηνίατρου.

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κωδικός 
θέσης: 119)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 
ή Τοπογράφου Μηχανικού 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. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ (Κωδικός θέσης: 103)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας 

και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών 
ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων 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 - Διοίκησης 
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 Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων 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 
Μεταφορών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  
ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & 
Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή 
Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή 
Χρηματοοικονομικών 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) υπηρεσιών 
διαδικτύου.

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Κωδικοί θέσης: 
124,126,132,134)
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 Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Εμπορίας και 
Ποιοτικού 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 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος ή  Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών 
και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και 
Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών 
ή Τεχνολόγων 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 Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σημειώνουμε ότι:
• Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών.
• Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΣΟΧ 
1/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού.
• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό � � � � � � !� � � �  ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά 
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 Β. Κάππου και Α. Ροδοπούλου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374). 

}

Πλατφόρμα 
Υποστήριξης 
των ∆υνητικών 
∆ικαιούχων της 
∆ράσης e-λιανικό

Το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, 

σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών 
του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/
ΙΠΤΗΛ), ανακοινώνει την 
έναρξη λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας 
OPENSHOPS.GR, με 
σκοπό την ΔΩΡΕΑΝ 
παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης 
προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους της δράσης 
“e-λιανικό” και πιο συγκε-
κριμένα:
1) Την ενημέρω-
ση  των  δυνητικών   δικαι-
ούχων  σχετικά με τη δρά-
ση “e-λιανικό”.
2) Την υποβοήθηση της 
υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής των δυνητι-
κών δικαιούχων της δρά-
σης “e-λιανικό”.
3) Την συμβουλευτική   
προς τους τελικούς   δικαι-
ούχους σε όλα τα διοικητι-
κά / τυπικά ζητήματα που 
αφορούν στην υλοποίηση 
της δράσης “e-λιανικό”, 
καθώς και σε τεχνικά   
ζητήματα, σχετικά με τον 
ορθό σχεδιασμό, υλοποίη-
ση και αποτελεσματική λει-
τουργία του e-shop τους.
4) Οποιαδήποτε   άλλη   
ενέργεια   θα απαιτηθεί 
κατά τη φάση υλοποίησης 
της δράσης.
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, υπό την 
εποπτεία και την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αναλαμ-
βάνει την υποστήριξη των 
δυνητικών δικαιούχων της 
δράσης “e-λιανικό”, χωρίς 
καμία οικονομική επιβά-
ρυνση γι’ αυτούς. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και εγγραφές, 
μπορείτε να επισκε-
φθείτε τον ιστότοπο 
OPENSHOPS.GR
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• 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 προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η 
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 
ημέρες (υπολογιζόμενες 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 ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικτυακό τόπο 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στα καταστήματα των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Μονάδων 
και των Νομαρχιακών Μονάδων, όπου προκηρύσσονται 
θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών 
καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πέλλας, Σερρών, 
Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, 
Πρέβεζας, Αρταίων, Κοζάνης, Ορεστίδος, Πατρέων, Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, Πύργου, Ναυπλιέων, Σπάρτης, 
Κορινθίων, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Τρικκαίων, Λαμιέων, 
Λεβαδέων, 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. 
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες 
τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης 
της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί 
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
• Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα 
των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
(www.opekepe.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες } Έντυπα – Διαδικασίες 
} Διαγωνισμών Φορέων } 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 } Ανεξάρτητες και άλλες αρχές } 
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου 
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες } Έντυπα – Διαδικασίες } Διαγωνισμών 
Φορέων } Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ  

}

Ο φόβος για το κόστος 
–πολιτικό και οικο-

νομικό– που θα έχει η 
παράταση της πανδημίας, 
η αγωνία για τις συνέπειες 
των μεταλλάξεων του κο-
ροναϊού και την πιθανότη-
τα εκδήλωσης ενός τρίτου 
ή και τέταρτου κύματος της 
πανδημίας, καθώς και η 
κλιμάκωση της πολιτικής 
αντιπαράθεσης στη Γερ-
μανία ενόψει των εκλογών 
του φθινοπώρου, φαίνεται 
πως οδηγούν σε νέο γύρο 
σφραγίσματος των συ-
νόρων εντός της ΕΕ. Και 
μάλιστα, όπως συνέβη και 
στους προηγούμενους, σε 
μονομερή βάση και χωρίς 
να τηρούνται οι αποφάσεις 
και δεσμεύσεις που έχουν 
(ανα)ληφθεί ανάμεσα 
στους «27».

«Οι μεταλλάξεις του ιού 
πυροδοτούν εκ νέου τις 
συνοριακές εντάσεις στην 
ΕΕ», σημειώνει χαρακτη-
ριστικά η ισπανική εφημε-
ρίδα el Pais, προειδοποι-
ώντας παράλληλα ότι «οι 
περιορισμοί που επέβαλε 
η Γερμανία στις εισόδους 
από Τσεχία και Αυστρία 
απειλούν να προκαλέσουν 

ένα ντόμινο κλεισίματος 
συνόρων στις τάξεις των 
χωρών της Ζώνης Σέν-
γκεν».

Παραπέμπει δε στις 
ουρές και την ταλαιπωρία 
που παρατηρούνται στα 
σύνορα με τις δύο αυτές 
χώρες. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, 33.800 
πολίτες της Τσεχίας διασχί-
ζουν καθημερινά τα σύνο-
ρα με τη Γερμανία, καθώς 
εργάζονται σε διάφορους 
κλάδους και επιχειρήσεις 
εκεί.

Την ίδια στιγμή, η γκρίνια 
που υπάρχει στο Βερολίνο 
για τη διαχείριση της κρί-
σης και την ανεπάρκεια 

των εμβολίων – που έχει 
φέρει τη χώρα πολύ πίσω 
σε σύγκριση με το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, 
θολώνοντας και την εικόνα 
της παντοδυναμίας της 
– φαίνεται να οδηγεί την 
κυβέρνηση σε σπασμωδι-
κές αντιδράσεις. Έστω και 
αν με αυτές δεν μπορεί να 
πετύχει τίποτε άλλο πέρα 
από μια ήσσονος σημασί-
ας επικοινωνιακή επιτυχία.

Στον αέρα 
και η Ζώνη Σένγκεν

Σε κάθε περίπτωση, το 
σενάριο ενός νέου «συ-
νοριακού πολέμου» εντός 
της ΕΕ ανάγκασε ήδη την 

Κομισιόν και συγκεκριμένα 
τους Επιτρόπους για θέμα-
τα δικαιοσύνης και εσωτε-
ρικών υποθέσεων, Ντιντιέ 
Ρεντέρς και Ίλβα Γιόχαν-
σον, να απευθυνθούν στις 
κυβερνήσεις των εταίρων 
με επιστολή. Σε αυτή, 
ανάμεσα στα άλλα, σημει-
ώνουν ότι οι μονομερείς 
ενέργειες «υπονομεύουν 
τη συνοχή των προσπαθει-
ών των κρατών-μελών», 
ενώ παράλληλα εντείνουν 
την πίεση προς τις υπόλοι-
πες χώρες ώστε να λάβουν 
ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.

«Τα κράτη-μέλη αποφά-
σισαν συλλογικά να είναι 
αυστηρά σε ό,τι έχει να κά-
νει με τα ταξίδια στην ΕΕ, 

Κλείνουν πάλι τα σύνορα για τον φόβο των μεταλλάξεων
Η Κομισιόν προειδοποιεί τα κράτη-μέλη να μην προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες, 
όμως οι πολιτικές προτεραιότητες σε διάφορες από αυτές –με πρώτη και καλύτερη 
τη Γερμανία, που βρίσκεται σε εκλογική χρονιά– οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση

διατηρώντας παράλληλα, 
την απαραίτητη κινητικό-
τητα εντός της Ένωσης», 
τονίζουν επίσης οι δύο 
επίτροποι, επισημαίνο-
ντας ότι «η προσεκτική 
ισορροπία εξαρτάται από 
τη συνοχή των μέτρων τα 
οποία λαμβάνει το κάθε 
κράτος-μέλος».

Υπενθυμίζεται ότι από 
τις αρχές του 2021, από 
τη στιγμή δηλαδή που η 
διάδοση των μεταλλαγ-
μένων στελεχών άρχισε 
να αποκτά ανησυχητικές 
διαστάσεις, οκτώ από τις 
26 χώρες που απαρτίζουν 
τη Ζώνη του Σένγκεν 
– Φινλανδία, Ουγγαρία, 
Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία, 
Νορβηγία, Πορτογαλία και 
Γερμανία – έχουν ενημε-
ρώσει την Κομισιόν για την 
επιβολή ελέγχων σε τμήμα 
των συνόρων τους.

Για την ώρα, πάντως, οι 
Βρυξέλλες περιορίζονται 
στο να υπενθυμίσουν στις 
κυβερνήσεις ότι στη σύνο-
δο κορυφής της 1ης Φε-
βρουαρίου, καταλήχθηκε 
πως «η γενική αρχή είναι 
ότι δεν θα απαιτείται τεστ 
για τους εργαζόμενους στις 
μεταφορές και τους πα-
ρόχους υπηρεσιών στον 
κλάδο».

Παράλληλα, όμως, εισή-
γαγε ένα νέο χρώμα στον 
επιδημιολογικό χάρτη της 
Ευρώπης, το «βαθύ κόκκι-
νο», που αφορά περιοχές 
στις οποίες καταγράφονται 
ημερησίως – κατά μέσο 
όρο και σε διάστημα των 
τελευταίων 14 ημερών 
– περισσότερα από 500 
κρούσματα ανά 100.000 
κατοίκους. Σε αυτές τις 
περιοχές δύναται να υπάρ-
ξουν ειδικοί περιορισμοί 
όσον αφορά στην είσοδο 
και την έξοδο φυσικών 
προσώπων – χωρίς ωστό-
σο και πάλι οι μεταφορές 
να διακόπτονται πλήρως.

in.gr

http://www.opekepe.gr
http://www.opekepe.gr
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ποια ελληνικά 
προϊόντα «ζητούν» 
πιστοποίηση

Δέκα συνολικά προϊόντα 
της Αιτωοακαρνανίας 
οδεύουν προς πιστοποί-
ηση. Πρόκειται για τη 
γραβιέρα Αμφιλοχίας, το 
τυρί Τσαλαφούτι Αιτωλοα-
καρνανίας, η Μαλαγουζιά 
Αιτωλοακαρνανίας, η πα-
στή Λίγδα Μεσολογγίου, 
το αρνάκι Ξηρομέρου, η 
ελιά Ποικιλίας Καλαμών, 
τα ιχθαλιεύματα Αιτωλο-
ακαρνανίας, η χονδοελιά 
Αγρινίου, το ελαιόλαδο 
Αιτωλοακαρνανίας, το 
μέλι Ορεινών Κοινοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για την πρό-
ταση της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος για την 
καταχώρηση προϊόντων 
στο μητρώο Προστα-
τευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης, Γεωγραφι-
κών Ενδείξεων ή Εγγυ-
ημένων Παραδοσιακών 
Ιδιότυπων Προϊόντων και 
Ορεινών Περιοχών.

Η πρόταση εγκρίθηκε 
ομόφωνα απ’ την Οικο-
νομική Επιτροπή κατά 
την πρόσφατη συνεδρία-
σή της και χρηματοδοτεί-
ται με 158.720,00 ευρώ 
(αφορά και τα ανάλογα 
προϊόντα σε Ηλεία και 
Αχαΐα), ώστε να προχω-
ρήσουν οι διαδικασίες 
που απαιτούνται και να 
υποβληθούν, εν τέλει οι 
σχετικοί φάκελοι και τα 
αιτήματα προς το ΥπΑΑΤ 
και την Ε.Ε.

Φυσικά, ο δρόμος 
είναι μακρύς μέχρι να 
φτάσουμε στο επιθυμη-
τό αποτέλεσμα. Είναι, 
ωστόσο, η πρώτη φορά 
που συντεταγμένα και 
με ουσιαστική βούληση, 
γίνεται μια τέτοια προ-
σπάθεια. agroin.gr

1 

Αναγνώριση ελιάς 
Καλαμών ως εθνικό 
ΠΟΠ ζητά από 
τον Λιβανό ο δήμος 
Μεσολογγίου 

Στην κουβέντα που έχει 
ανοίξει για το καθεστώς 
στην ελιά Καλαμών παρε-
νέβη ο δήμαρχος Μεσο-
λογγίου, όπου παράγεται 
ο μεγαλύτερος όγκος σε 
Καλαμών στην Ελλάδα. 

Ο δήμαρχος Ι.Π. Μεσο-
λογγίου Κώστας Λύρος 
ζητά την αναγνώριση της 
ελιάς Καλαμών ως εθνικό 
προϊόν Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης 
από τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σπήλιο 
Λιβανό.

Όπως αναφέρει, ο Δή-
μος διαθέτει το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό παραγωγής 
του προϊόντος στην Ελ-
λάδα και διεθνώς, γεγο-
νός που υποδεικνύει την 
ανάγκη άμεσης λήψης 
αποφάσεων προστασίας 
ανάδειξης της προέλευ-
σης και της ποιότητάς 
του.

Ειδικότερα, 
στην επιστολή του 
ο Κώστας Λύρος 
αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,
επαναλαμβάνοντας για 
μια ακόμη φορά την ευτυ-
χή συγκυρία για τον νομό 
μας να έχει στο Υπουρ-
γικό συμβούλιο έναν εκ-
πρόσωπό του, επιθυμώ 

να σας θέσω ένα ήδη 
γνωστό και σοβαρό θέμα 
του τόπου μας, το οποίο 
όμως πλέον είναι της 
απολύτου αρμοδιότητας 
σας.

Αφορά το ζήτημα της 
αναγνώρισης της ελιάς 
Καλαμών ως εθνικό ΠΟΠ 
προϊόν.

Ως εκπρόσωπος του 
Δήμου με την μεγαλύ-
τερη παραγωγή ελιάς 
Καλαμών στην Ελλάδα 
και παγκοσμίως και ανα-
λογιζόμενος της αξία του 
προϊόντος αυτού όχι μόνο 
για την οικονομία του 
Δήμου της Ι.Π. Μεσολογ-
γίου, αλλά για την εθνική 
Οικονομία, πιστεύω ότι τα 
θέματα που απασχολούν 
τον κλάδο της ελιάς θα 
πρέπει να είναι από πρώ-
τα στην ατζέντα σας.

Είναι γνωστό, ότι πέ-
ραν των άλλων δυσκολι-
ών που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος ιδίως τα τελευταία 
2 χρόνια μείζον ζήτημα, 
υψίστης σημασίας, είναι 
η αναγνώριση της ελιάς 
Καλαμών ως Εθνικό ΠΟΠ 
προϊόν.

Το πάγιο αίτημα από 
τους παραγωγούς ελιάς 
Καλαμών από Αιτωλοα-
καρνανία, από Φθιώτιδα 
και από αλλού στην 
Ελλάδα πλην της Μεσση-
νίας, αλλά και από όλους 
τους εμπλεκόμενους με 
την δραστηριότητα αυτή 
κλάδους, είναι η δυνατό-
τητα χρήσης του ονόμα-
τος ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΩΝ να 
διευρυνθεί, πέραν της 

Μεσσηνίας και να καλύ-
ψει την παραγωγή όλης 
της χώρας.

Να γίνει η ελιά Καλα-
μών ένα Εθνικό ΠΟΠ 
προϊόν.

Θέλουμε να σας γνω-
ρίσουμε και κάνουμε 
προς όλους γνωστό ότι 
οι απόψεις του Δήμου 
μας ταυτίζονται απόλυτα 
με την θέση αυτή, όχι 
μόνο για να καλυφθούν 
τα αιτήματα των Αιτωλο-
ακαρνάνων, αλλά και για 
την αποκατάσταση της 
θέσης του προϊόντος στη 
σωστή εθνική του βάση.

Προς τούτο ο Δήμος 
μας από τις πρώτες 
κινήσεις στην ανάληψη 
των καθηκόντων του, τον 
Νοέμβριο του 2019 ήταν 
να ορίσει δικηγόρο, στην 
οποία ανέθεσε να κατα-
θέσει για λογαριασμό του 
πρόσθετη παρέμβαση 
ενώπιον του Σ.τ.Ε. στην 
υπόθεση κατά την οποία 
κρίνεται προσφυγή κατά 
της Υπουργικής από-
φασης με την οποία η 

Ελιά Καλαμών αποτελεί 
ποικιλία ελιάς και προς 
τούτο όλοι οι παραγωγοί 
της χώρας δύνανται να 
χρησιμοποιούν το όνομά 
της.

Ενόψει της δικασίμου 
του προσεχούς Απριλί-
ου, στην οποία ορίστηκε 
μετά από αναβολές να 
συζητηθεί η υπόθεση στο 
Σ.τ.Ε. , σας παρακαλού-
με ως καθ’ ύλη αρμόδιος 
Υπουργός να πάρετε 
Θέση και να πράξετε τα 
δέοντα για την αποκατά-
σταση αυτής της αδικίας.

Ως Δήμος και με την 
Επιτροπή Ελιάς την οποί-
α έχουμε συστήσει είμα-
στε πάντα στη διάθεσή 
σας για κάθε συνεργασία 
στο μείζον αυτό ζήτημα 
και επιφυλασσόμαστε να 
θέσουμε προς συζήτηση 
και το σοβαρό επίσης θέ-
μα της αποζημίωσης για 
την απώλεια πωλήσεων 
λόγω covid-19 των πα-
ραγωγών επιτραπέζιας 
ελιάς». agrotypos.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙC
Ενοικιάζεται καινούργι-
α μονοκατοικία 170 μ2 
στο Πανόραμα ∆ράμας 
σε μεγάλο οικόπεδο με 
υπέροχη θέα. ∆ιαθέτει 
θέρμανση πετρελαίου, 
νυχτερινό ρεύμα, ενερ-
γειακό τζάκι. Τιμή 520 
Ευρώ. 
Τηλ. 004917624591166 
(WhatsApp, viber), 
email: fotini.parasta@g
mail.com.

(Χ574)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙH
Πωλείται αγροτεμάχιο 
10 στρεμμάτων στον 
δρόμο προς Αργυρού-
πολη (δίπλα στην απο-
θήκη Θωμαΐδη). Τηλ. 
6946460149

(Χ573)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναλαμβάνω τη φρο-
ντίδα ηλικιωμένων για 
τις νυχτερινές ώρες. 
Τηλ. 6988017083 κ. 
Σοφία.

(Χ567)

Ζητώ εργασία για 
φύλαξη και φροντίδα 
ηλικιωμένων (με εμπει-
ρία). Αναλαμβάνω και 
φροντίδα νοικοκυριού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
6973304718.

(Χ565)

Ζητώ εργασία πρωινές 
ώρες για καθαρισμό 
οικιών ή φύλαξη ηλι-
κιωμένων. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6949540798 
Ντανιέλα

(Χ552)

Ζητώ εργασία ως 
σερβιτόρος, λάντζα, 
εργάτης ή οπουδήποτε 
αλλού εντός ή εκτός νο-
μού. Τηλ. επικοινωνίας 
6998119465, Μάριος.

(Χ550)

Ζητώ εργασία σε κτή-
ματα, κτηνοτροφεία ή 
θερμοκήπια με πα-
ροχή διαμονής. Τηλ. 
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6949714377 Βαγγέλης.
(Χ549)

Κυρία 50 ετών, ανα-
λαμβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωμένων πρωι-
νές ή απογευματινές 
ώρες, κ. Ντίνα, τηλ: 
6948281309.

(Χ536)

Κυρία 51 ετών, ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη 
παιδιών και ηλικιωμέ-
νων κατά τις πρωινές 
ώρες. κιν. 6970556449 
κα Μαρία 

(Χ 529)

Κυρία 53 ετών με εμπει-
ρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ηλικιωμένων 
πρωινές ή βραδινές 
ώρες. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6993367389 κα. 
Κλάρα.

(Χ528)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη και την φροντί-
δα μικρών παιδιών, για 
ορισμένες ώρες. τηλ. 
6934087874, κα Ελπίδα 

(Χ523)

Κυρία 50 ετών αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικι-
ωμένων από 21:00-07:
00. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6985080806

(Χ505)

Κυρία 62 ετών αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικι-
ωμένων βραδινές ώρες. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987213196

(Χ506)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ηλικιωμένων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 
6948087551 

(Χ500)

Κυρία 57 ετών, ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων τις βρα-
δινές ώρες. Πληροφ.: 
6987152162 κ. Όλγα 

(Χ479)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα γραφεί-
ων και σκαλιών. Τηλ:
6981954542 κα Μαρία 

(Χ456)

Ελληνίδα κυρία 50 
ετών, με εμπειρία ανα-

λαμβάνει την φροντί-
δα ηλικιωμένων. Τηλ: 
6977146144 κα. Ανα-
στασία 

(Χ451)

Ελληνίδα κυρία 55 
ετών, με εμπειρία σε 
φροντίδα παιδιών και 
ηλικιωμένων, αναζητεί 
εργασία στη ∆ράμα για 
να παράσχει υπηρεσίες 
επί 24ώρου βάσεως. 
Τηλ. 6987181867 (κα 
Νικολέτα)

(Χ445))

Κυρία 55 ετών, αναλαμ-
βάνει υπεύθυνα την 
φροντίδα ηλικιωμένων 
ατόμων, όλο το 24ωρο. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6995369110 κ. Άννα.

(Χ409)

Κυρία 55 ετών αναλαμ-
βάνει φύλαξη ηλικιω-
μένων επί 24ωρου βά-
σεως. κα Βιολέττα. Τηλ: 
6994798365

(Χ404)

Κυρία αναλαμβάνει 
φύλαξη ηλικιωμένων, 
ώρες ημέρες. Τηλ επι-
κοινωνίας 6974284022.

(X403)

Κυρία 59 ετών, ανα-
λαμβάνει φύλαξη ηλι-
κιωμένων επί 24ωρου 
βάσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6994308337 
κα Μαρία.

(Χ398)

Κυρία 59 ετών αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα ηλι-
κιωμένων επί 24ωρου 

βάσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6994516450 
κα Χριστίνα.

(Χ373)

Κυρία 50 ετών ανα-
λαμβάνει τη φρο-
ντίδα ηλικιωμένων.           
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6984713864.

(Χ315)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, 
καθαριότητα σπιτιών 
και κάθε είδους οι-
κιακή εργασία. Τηλ.: 
6980425181.

(Χ304)
Νοσηλεύτρια 50 ετών 
αναλαμβάνει την φύ-
λαξη παιδιών, ηλικιω-
μένων και καθαριότητα 
σπιτιών σε 24ωρη 
βάση. Πληροφορίες 
στο τηλ: 25210 52769, 
6970401522.

(X258)

Νεαρή κυρία αναλαμ-
βάνει καθαριότητα σπι-
τιών, γραφείων, επαγ-
γελματικών χώρων και 
φύλαξη παιδιών πρωι-
νές ώρες.  Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6980674154.

(Χ260)

Κυρία 59 ετών ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων με βαριές 
καταστάσεις, αλτσχάι-
μερ, εγκεφαλικά, καρ-
κινοπαθείς με πείρα 27 
ετών. Ωράριο φύλαξης 
σε 24ωρη βάση κ. Πα-
ναγιώτα 6978283235 

(Χ487)

Η ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑΓΡΑΝΙΤΕΣ
ζητά:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

Απαραίτητα προσόντα:
� Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
� Άριστη γνώση της Αγγλικής 
     (γραπτή & προφορική)
� ΆριστηγνώσηERP, MicrosoOffice(excel, word)
� Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
� Μεθοδικότητα, ευελιξία και οµαδικό πνεύµα

Επιθυµητά Προσόντα:
� ∆εύτερη γνώση ξένης γλώσσας
� Γνώση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
� Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
     θα θεωρηθεί προσόν

Η εταιρία  προσφέρει:
� Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
� Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε ένα δυναµικά 
αναπτυσσόµενο οργανισµό

Αποστολή Βιογραφικών: 
Υπ’ όψινκαςΗλιάνας Ματσούκη
i.matsouki@pamg.eu
     (Χ575)



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ Σ. IΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κωνσταντίνου Νταή 2
(δίπλα στην πρώην Τράπεζα Ελλάδος)

τηλ. & fax: 25210 26008
κιν. 6932 731943
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ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ-
ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. 
ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ MD FEBPRM

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΛΥΔΙΑ EUROMEDICA”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παλαιολόγου 22 Δράμα, 3ος όροφος
Τηλ.: 25210 57396, κιν.: 6945706618

e-mail: babisgiapr@yahoo.gr

ΓΚΙΟΓΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΩΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά: 

9:00-14.00 & 18.00-20.30
εκτός Σαββάτου και απόγ. Τετάρτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πτολεμαίων 10, Δράμα  
(έναντι ΙΚΑ)

τηλ. Ιατρείου: 25210-22077  κιν.: 6945596156
e-mail: ggiogis@yahoo.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΕΥ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
Δέχεται 08:00 - 13:00, 17:30 - 20:30
Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος 

Κλινικής “Ελευθερίας”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. Παλαιολόγου 22, Δράμα  (όπισθεν ΙΚΑ)

Τηλ.: 25210 22202 Κιν.: 6948 172800

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

8ο χλμ. Καβάλας-Δράμας,
Πολύστυλο Καβάλας, TK 640 03
ΑΦΜ 998481776 ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ: 2510 392222, F: 2510 392261

Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ

Ιδιόκτητο Ασθενοφόρο
Επιστημονικός Διευθυντής: 

Ιωάννης Β. Τερζόπουλος,  Νευρολόγος Ψυχίατρος
Αναπληρωτής Επιστημονικός Δ/ντης:

Τερζόπουλος Ι. Ιωάννης - Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Τμήματα:
� Οξέων και Χρονίων Ψυχώσεων

� Νευρώσεων
� Εξαρτημένων Ατόμων
� Γηροψυχιατρικό

Tο νέο τηλέφωνο των ραντεβού του Γενικού Νοσοκομείου ∆ράμας 

που οι πολίτες του Νομού μπορούν  να απευθύνονται 

είναι το 14546

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 ΔΡΑΜΑ,  3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 25210-27810

ΟΙΚΙΑΣ: 25210-36557

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Νέες υπερσύγχρονες υπηρεσίες 
διαγνωστικών εξετάσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ: 
l Ψηφιακή Μαστογραφία

l Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνισης, η εξέλιξη 
στην εξέταση του μαστού
l Υπέρηχος Μαστού

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
l Μαγνητικός Τομογράφος
l Αξονικός Τομογράφος

l Υπέρηχοι  - Triplex αγγείων
l Ακτινολογικό Τμήμα

l Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
l Ορθαπαντογράφος

Προύσσης 17 και Προύσσης 26 Δράμα
Τηλ: 25210 22423
fax: 25210 22413

email: iatdiagnosi@gmail.com

Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠΘ
τέως Επιμελητής Α’ Παθολογίας ΓΝ Δράμας

Ώρες ιατρείου 8:30-13:30 & 17:30-20:30
εκτός Τετάρτης απόγευμα

Κ. Παλαιολόγου 16, 3ος όροφος
τ. 25210 20006 , κ. 6942 900 424

e: andyxanthis@yahoo.gr fb: andreasxanthis

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μ. Αλεξάνδρου 72, Δράμα, 
1ος όροφος

Τηλ./Fax: 25210 57527 
κιν.: 6976002655

e-mail: xalvatzis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ

Ερ. Σταυρού 4
Τηλ: 25210 20925
Κιν.: 6944222338

Δέχεται με ραντεβού

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
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Δρ. AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

τ. ιατρός ΚΑΤ Αθηνών
Σπουδές Μετεκπαίδευση στη Γερμανία

Πανεπιστήμιο Münster-Mainz

Δέχεται με ραντεβού
Κ. Παλαιολόγου 26, 1ος όροφος
Τηλ.: 2521306858, 6946376111

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Tο νέο τηλέφωνο 
των ραντεβού 

του Γενικού 
Νοσοκομείου 

∆ράμας 
είναι το 14546

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΚΟΣΣΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓOΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κων/νου Παλαιολόγου 26 66100 Δράμα
Τηλ.: 25210 22988  Κιν.: 6945890980

email: desmichailidou@gmail.com

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πτολεμαίων 4Α, Δράμα, τ.: 2521401311
κ.: 6942424671, 

e: pneumomantzourani@yahoo.gr

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

Εξατομικευμένη περίθαλψη
για κάθε ξεχωριστό ασθενή

Υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών
Σφαιρική ψυχοθεραπευτική και

φαρμακευτική αγωγή
– Νευρωσικές διαταραχές 

(άγχος, φοβίες, αϋπνία, ψυχαναγκαστικές εμμο-
νές, διαταραχές μετατροπής)

– Συναισθηματικές διαταραχές 
(Κατάθλιψη, Διπολικές διαταραχές)

– Διαταραχές σίτισης (Νευρική Ανορεξία)
– Ψυχώσεις (Οξέα ψυχωτικά επεισόδια, Χρόνιες 

ψυχώσεις)
–Εξαρτήσεις 

(Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες, Τζόγος)
–Οργανικά Ψυχοσύνδρομα
–Διαταραχές προσωπικότητας

24ΩΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ψυχίατρος

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Τηλ.: 25920 61111 

info@eleftheriaclinic.gr
www.eleftheriaclinic.gr

Υπερσύγχρονες
ανθρωποκεντρικές εγκαταστάσεις
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΨΥΧΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή  κ λ ι ν ι κ ή

ΚΑΪΡΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
Δέχεται καθημερινά

9:00-14:00 & 18:00-21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Γ. Ζερβού 45, Δράμα 
(έναντι Στρατολογίας), 1ος όροφος

Τηλ: 25210 27727, κιν. 6944 292060

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΧΡΥΣΑΦΗΣ
l Διερεύνηση βαρηκοΐας ενηλίκων και παίδων

l Test αλλεργίας και ανοσοθεραπεία
l Παιδο-ωρλ-προβλήματα

Δέχεται καθημερινά:
08:30-13:00 & 18:00-20:30
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Ειρήνης 2 Δράμα, 2ος όροφος 
τηλ. Ιατρείου: 25210-27330

κιν.: 6945331073

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΩΤΟ - ΡΙΝΟ -   ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 

07:30 - 14:30 & 18:00-20:30 ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24,  4ος όροφος, Δράμα

Τηλ.-Fax Ιατρείου:  25210-30031
Τηλ. οικίας: 25210-24275

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη 
και στην Αρτηριακή Υπέρταση

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ

Δέχεται:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙ: 09:00-14:00 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:30-20:30 πλην Τετάρτης

Λ. Λαμπριανίδη 20, 2ος όροφος Δράμα
Τηλ.: 25210 28000 κιν.: 6932277778

www.drasteriadis.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ Η. ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

τ. επιμελήτρια παιδιατρικής κλινικής 
Γ.Ν. Δράμας

τ. επιμελήτρια παιδιατρικής κλινικής 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, ΔΡΑΜΑ, 1ος όροφος
Τηλ.: 25210 38393, κιν.: 6932 076297

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Δεν γυρίζει ποτέ πίσω 
(ουδτρ). – Μια πρόθεση πριν 
από φωνήεν.

2)Με τρεις προθέσεις στη σει-
ρά, μένει άδεια, χωρίς δεκάρα.

3) Ήρωας ινδικού έπους. 
– Δύο σύμφωνά μας, τα αρχικά 
ξένης εταιρείας καυσίμων.

4) Αδελφός «του», ο «Μενέλα-
ος» (αιττκ/νεολγκ).

5) Μισή γραμμή. – Τα «μι-
κρά» φωνήεντά μας. – Χίλια σε 
γλώσσα της Ευρ. Ένωσης.

6) Συμπληρώνουν τίτλους 
συλλόγων (αρχκ). – Ένας Ισ-
ραηλίτης συγγραφέας (επνμ). 
– Μια άρνησή μας που έχει 
«επέτειο».

7) Ένα όργανο, ενός «ΟΤΑ» 
(αρχκ).  –Παραδέχεται ή πα-
ρακινεί.

8) Ένα «φύλο» των ζωικών 
οργανισμών (κθρσ). – Συμφω-
νεί στα ξένα (αρχκ).

9) Καταβάλλεται κάθε μήνα 
αυτό το χρηματικό ποσό (λαϊκ). 
– Μάρκα ενός χωνευτικού.

10)  Συνοδεύει σημαία σε πα-
ρελάσεις «αυτός».

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) Σύνεργο ψαρικής με πολλά αγκί-
στρια.

2) Λέγεται και «ζέβρα» στα ελληνικά 
(κθρσ). – Κατεύθυνση σημείου του ορί-
ζοντα (αρχκ).

3) Στόχος ληστείας τραπεζών (γενκ/
νεολγκ). - Ένα φονικό όργανο, τον καιρό 
του Ομήρου.

4) Ο ολόκληρος των αρχαίων. – «…
Δύση» αμερικάνικο παλιό σίριαλ.

5) Δηλώνει δισταγμό. – Η «αυγή» του 

Οδυσσέα. – Οπαδός ενός μοντέρνου 
μουσικού ρυθμού, άηχα.

6) Το μισό «Ιράκ». – «Βίβιαν…», παλιά, 
ξένη, πολύ καλή σταρ. – Το τριακόσια δε-
καπέντε με γράμματα (αντστρφ).

7) Υγρό καθαρισμού του σπιτιού. – Ένα 
είδος Νόμου (αρχκ).

8) Τμήμα εδάφους πόλεων για την κί-
νηση πεζών και οχημάτων. – Ημερήσια 
εφημερίδα της Αθήνας (αρχκ).

9) ¨Ένα άρθρο μας. –Κατηγορία αυτοκι-
νήτων (αρχκ).

10) «Αυτός» κοντά στη θάλασσα. 

Ο Συνεργάτης
«Λεξίγριφος»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Sudoku
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

v
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΩΝ 

ΑΠΟ 01/02/2021
Για πληροφορίες σχετικά με 

τα δρομολόγια που εκτελούνται 
εντός του Νομού μπορείτε να ε-
πικοινωνείτε με το Σταθμαρχείο 
Δράμας στο τηλ. 2521032421

Καθημερινές 06:30-14:30 / Σάβ-
βατο 07:30-15:30 / Κυριακή 07:

30-14:00
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 09:00
AΠΟ ΑΘΗΝΑ: 09:15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 09:00, 11:30

AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 14:00, 16:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 06:00, 08:00, 10:
00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 

20:00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 06:00, 08:00, 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:
00, 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 08:00, 10:00, 14:
00, 16:00

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 08:00, 10:00, 14:
00, 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:15
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 12:50

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ: ΤΑ ΔΡΟ-
ΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

tΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΕ

Δεν πραγματοποιούνται 
δρομολόγια στη γραμμή 

Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝj 

Καβάλα προς Αθήνα
Τρίτη 09:40

Παρασκευή, Κυριακή 19:45

Αθήνα προς Καβάλα
Τρίτη 08:15

Παρασκευή, Κυριακή 18:15
Τα δρομολόγια ισχύουν για τον 

Φεβρουάριο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝT 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑ-
ΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Δευτέρα
Από Θάσο: 05:30, 07:00, 07:45, 
08:30, 10:00, 10:45, 11:30, 13:
00, 14:30, 16:00, 17:30, 18:15
Από Κεραμωτή: 06:45, 08:15, 
09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 12:
45, 14:15, 15:45, 17:15, 19:45

Τρίτη
Από Θάσο: 05:30, 07:00, 08:30, 
09:15, 10:45, 11:30, 13:00, 14:

30, 15:15, 16:45
Από Κεραμωτή: 06:00, 06:45, 
08:15, 09:45, 10:30, 12:00, 12:
45, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00

Τετάρτη
Από Θάσο: 05:30, 07:00, 08:30, 
09:15, 10:00, 11:30, 12:15, 13:

45, 15:15, 16:00, 18:15
Από Κεραμωτή: 06:00, 06:45, 
08:15, 09:45, 10:30, 11:15, 12:
45, 13:30, 15:00, 16:30, 19:45

Πέμπτη
Από Θάσο: 05:30, 07:45, 09:15, 
10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 14:

30, 16:00, 16:45, 18:15
Από Κεραμωτή: 06:45, 07:30, 
09:00, 10:30, 11:15, 12:00, 13:
30, 14:15, 15:45, 17:15, 18:00, 

19:45

Παρασκευή
Από Θάσο: 05:30, 07:00, 08:30, 
10:00, 10:45, 11:30, 13:00, 13:
45, 15:15, 16:45, 17:30, 18:15
Από Κεραμωτή: 06:45, 07:30, 
08:15, 09:45, 11:15, 12:00, 12:
45, 14:15, 15:00, 16:30, 18:00, 

19:45

Σάββατο
Από Θάσο: 07:45, 11:30, 14:30
Από Κεραμωτή: 06:00, 09:00, 

12:45, 15:45
* Δεν ανακοινώθηκαν όλα τα 
δρομολόγια του Σαββάτου

Κυριακή
Από Θάσο: 05:30, 08:30, 12:

15, 15:15
Από Κεραμωτή: 06:45, 09:45, 

13:30
* Δεν ανακοινώθηκαν όλα τα 

δρομολόγια της Κυριακής

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 
– ΚΑΒΑΛΑ

Από Πρίνο: 07:15
Από Καβάλα: 14:00

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΠΑΛΑΜΑΡΙ  2. ΑΜΑΘΗΣ - ΔΙΣ 3. ΤΕΛΗ 

- ΕΛΑΤΟ 4. ΑΘΑΝΑΤΟΣ 5. ΓΥΡΑ - ΟΣ 6. ΟΣΙ 
- ΟΝΤΕΟΝ 7. ΣΤΑΛΑ - ΟΡΚΑ  8. ΩΣ - ΣΙΑΜ 9. 
ΓΣΣ – ΙΝ - ΑΝΟ 10. ΟΥΣΙΑ - ΟΣ  

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΠΑΤΑΓΟΣ - ΓΕ 2. ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 3. ΛΑΘΛΑ-

ΡΙΑ - ΣΟ 4. ΑΘΗΝΑ - ΛΩ 5. ΟΑΣΙΣ 6. ΑΣΕΤΟΝ - 
ΝΙ 7. ΛΟΣΤΟΣ 8. ΙΔΑΣ - ΕΡΙΑ  9. ΙΤ - ΔΟΚΑΝΟ 
10. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ΔΕΔΔΗΕ....................................25210-50100
Αρχαιολογική Υπηρεσία.........25210-31365
Αστικό ΚΤΕΛ Δράμας ...............25210-32731
Αστυνομία .................................25210-33333
Τροχαία ....................................25210-23333
Πρωτοδικείο.............................25210-22480
Ειρηνοδικείο ..............................25210-23587
Πταισματοδικείο........................25210-25021
Δικ. Ανηλίκων...........................25210-21309
Δημαρχείο .................................25213-50600
ΔΕΗ..........................................................1050

ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ ...............................25210 50158
ΟΤΕ..............................................25210-56160
ΔΕΥΑΔ........................................25210-38898
ΔΕΥΑΔ ΒΛΑΒΕΣ ..............25210 22380, 22625
ΕΛΤΑ ...........................................25210-48320
Επιμελητήριο..............................25210-22750
Επόπτης Εργασίας ...................25210-55948
Εργατικό Κέντρο .......................25210-34529
ΙΚΑ ..............................................25210-20979
ΚΤΕΛ............................................25210-32421
ΚΤΕΟ ...........................................25210-55577

Μητρόπολη ...............................25210-32362
Νομαρχία...................................25210-32443
Νομίατρος .................................25210-32222
Νοσοκομείο...............................25210-23351
ΟΑΕΔ........................................25210-30331
Ολυμπιακή ................................25910-53273
ΟΣΕ .............................................25210-32444
Πυροσβεστική...........................25210-33199
Τελωνείο ...................................25210-81441
Δημοτική Αστυνομία ..............25210-46747

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

7ο χλµ ∆ράµας - Σερρών  

( 25210 74500

ΚΤΕΟ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ
2ο χλµ ∆ράµας-Μικροχωρίου 

Τηλ & fax: 25210 58217
e-mail: repairautopro@gmail.com

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
COURIER

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 47  
ΤΗΛ: 25210 48550  
FAX: 2521048554

ΤΗΛ: 25210 98396
ΚΙΝ.: 6979668616

Καλλίφυτος Δράμας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

PΡέλι
PΚρόσι
PΦύλαξη

Την εκτίμηση ότι ένα 
νέο «υπερεμβόλιο» 

κατά του κοροναϊού 
–το οποίο λέγεται πως οι 
φαρμακευτικές εταιρείες 
προσπαθούν να αναπτύ-
ξουν– θα παρέχει ισχυρή 
προστασία έναντι των 
μεταλλάξεων, εξέφρασε 
ο Άλκης Βατόπουλος, κα-
θηγητής Μικροβιολογίας 
και μέλος της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Υγείας.

«Θα προσπαθήσει να 
φτιάξει αντισώματα για 
άλλες πρωτεΐνες που είναι 
πιο σταθερές και άρα δεν 
μεταλλάσσονται εύκολα», 
είπε ο κ. Βατόπουλος 
μιλώντας στον ρ/σ Θέμα, 
επισημαίνοντας ότι όλα 
τα εμβόλια που χρησιμο-
ποιούμε τώρα έχουν ως 
αντιγόνο το αντιγόνο της 
ακίδας, αλλά το καινούρ-
γιο θα είναι διαφορετικό.

Σύμφωνα με τον κ. Βα-
τόπουλο, «ο εμβολιασμός 

δεν έχει γραμμική σχέση 
με τα κρούσματα και άρα 
πρέπει να γίνουν αρκετά 
εμβόλια για να αρχίσουν 
να επηρεάζονται και τα 
κρούσματα, δηλαδή να 
πάμε στο 50%-60%, κάτι 
που μπορούμε να ελπί-
ζουμε ότι θα το πετύχουμε 
ως το καλοκαίρι».

Αναφερόμενος στο 
ενδεχόμενο παράτασης 
του lockdown ο κ. Βα-
τόπουλος είπε ότι «θε-
ωρητικά το υγειονομικά 
ασφαλές είναι να υπάρξει 
περιορισμός της κυκλο-
φορίας, όμως πρέπει 
να δει κανείς και όλα τα 
υπόλοιπα, τα κοινωνικά, 

τα οικονομία, τα ψυχολο-
γικά θέματα πριν πάρει 
απόφαση. Ακόμα τα 
κρούσματα είναι πολλά, οι 
ΜΕΘ δεν έχουν αδειάσει»
σημείωσε για να ξεκαθα-
ρίσει ότι «δεν μπορούμε 
να απομονώσουμε το 
υγειονομικό από την δρώ-
σα κοινωνία, δεν θέλουμε 
και να πεθάνουμε από την 
πείνα» για να προσθέσει 
«δεν θα κατηγορήσω την 
κυβέρνηση αν πει ότι 
πρέπει να χαλαρώσουμε 
λίγο για να δουλέψει η 
οικονομία, ο ρόλος της 
πολιτείας είναι να παίρνει 
τις αποφάσεις».

Ο κ. Βατόπουλος είπε 
ότι «δεν είναι κακή ιδέα 
η διπλή μάσκα, ιδίως σε 
συνωστισμούς, όπως στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, 
ή σε άλλους συγκεκριμέ-
νους χώρους. Συζητάμε 
για τη διπλή μάσκα λόγω 
των μεταλλάξεων που κά-
νει τον ιό πιο μεταδοτικό 
και μιλάμε για μία πάνινη 
και μία χειρουργική, δια-
φορετικές πάντως». Επι-
σήμανε ωστόσο ότι «το 
πιο βασικό είναι να φορά-
με τη μάσκα σωστά, είτε 
είναι μία, είτε είναι διπλή, 
αυτό είναι το σημαντικό, 
το υπ’ αριθμόν ένα θέμα, 
να εφαρμόζει δηλαδή σω-
στά». Τέλος σημείωσε ότι 
«η κακοκαιρία ίσως βο-
ήθησε στον περιορισμό 
της πανδημίας, γιατί απέ-
τρεψε την κινητικότητα και 
εμπόδισε την μετάδοση 
του ιού».in.gr

Φτιάχνουν «υπερεμβόλιο» που θα προστατεύει 
από τις μεταλλάξεις του κοροναϊού
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ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ χθες, 
Τετάρτη, από τη συμβεβλημέ-
νη εταιρεία που συνεργάζεται 
με τον Δήμο Δοξάτου, οι συ-
γκεντρωμένες συσκευασίες 
φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο 
προγράμματος που υλοποι-
εί ο δήμος προκειμένου να 
απαλλαχθεί η περιοχή από 
την περιβαλλοντική ρύπαν-
ση που υφίσταται εξαιτίας 
της ανεξέλεγκτης απόθεσής 
τους. Στην κατεύθυνση αυτή 
θα τοποθετηθούν σε 15 δια-
φορετικά σημεία του Δήμου 
Δοξάτου, πορτοκαλί κάδοι 
συγκέντρωσης των άδειων 
συσκευασιών φαρμάκων, 
όπως εξήγησε στα "Χ" ο Αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πρασίνου 
του Δήμου Δοξάτου κ. Αθα-
νάσιος Μπερμπερίδης.

@
ΤΗΝ πρόσληψη εξειδικευ-

μένων εργατών ΥΕ ανακοί-
νωσε η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Δράμας. Οι εργάτες θα 
προσληφθούν με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί το έργο 
των αρχαιολογικών ερευνών 
και εργασιών, που αποτελεί 
μέρος του έργου αντικατά-
στασης των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ) 
και κατασκευής εξωτερικών 
δικτύων σύνδεσης των οικι-
σμών του Δήμου Δοξάτου. 
Πρόκειται για 2 θέσεις ΥΕ 
Εξειδικευμένων Εργατών 

με αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε αρχαιολογικά έργα. Η 
διάρκεια της απασχόλησης 
τους θα είναι 3 μήνες. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 
συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν µε τα 
απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά , μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στη διεύθυνση 
efadra@cultrure.gr εντός 
αποκλειστική προθεσµίας 5 
εργασίμων ηµερών. Η ανα-
κοίνωση των προσλήψεων 
έγινε γνωστή τη Δευτέρα 16 
Φεβρουαρίου.  

@
Ο ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ Αγω-

γός Φυσικού Αερίου (TAP 
AG) υλοποίησε ακόμη μία 
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Περιβαλ-
λοντικών και Κοινωνικών 
Επενδύσεων που υλοποιεί 
στη Βόρεια Ελλάδα. Πρό-
κειται για την προμήθεια 
και παράδοση τριών ειδικών 
οχημάτων σε συλλόγους που 
δραστηριοποιούνται στην 
υποστήριξη και φροντίδα 
Ατόμων με Αναπηρία. Τα 
τρία λεωφορεία τύπου mini-
bus, πλήρως εξοπλισμένα για 
την ασφαλή μετακίνηση και 
μεταφορά ΑμεΑ, παραδόθη-
καν από τον ΤΑΡ: στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-
φέρειας ΑΜΘ – Παράρτημα 
Χρόνιων Παθήσεων Δράμας 
«Άγιος Σάββας», στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

«Ορίζοντας» της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Έδεσσας και στη 
Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου 
«Ελπίδα» στο Ωραιόκαστρο. 

@

ΆΛΛΟ ένα υπέροχο ταξίδι, 
αυτή την φορά στον νομό 
Δράμας και συγκεκριμένα 
στα χωριά Άνω και Κάτω 
Κεφαλάρι πραγματοποιεί η 
τηλεοπτική εκπομπή «Θα τα 
Πούμε στο Χωριό». Μιλώ-
ντας για την περιοχή οι συ-
ντελεστές της εκπομπής την 
χαρακτηρίζουν ως ένα τόπο 
που για όσους ειδικά έχουν 
επισκεφτεί τα Ολλανδικά 
τοπία στις κάτω χώρες, θα 
ανακαλύψουν την ομοιότητα 
του με την χώρα της τουλί-
πας. «Το Κεφαλάρι φημίζεται 
για τις πηγές του και για την 
ποιότητα του πόσιμου νερού 
του. Το νερό που αναβλύζει 
από τις δεκάδες πηγές είναι 
άφθονο, αφού τροφοδοτεί 
ολόκληρη την πόλη της Κα-
βάλας και την περιοχή του 
Καλαμπακίου Κατοικείται 
κυρίως από πρόσφυγες που 
ήρθαν από τον Πόντο το ’21. 
Η ονομασία του χωριού που 
επικρατούσε επί τουρκοκρα-
τίας ήταν «Μπουνάρμπασι» 
όπως λένε.Η εκπομπή θα 
προβληθεί το Σάββατο 20 και 
την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
από 10 τηλεοπτικούς σταθ-
μούς: ΔΙΟΝ TV 19:00μμ- 
ΚΡΗΤΗ TV (COSMOTE 

TV) 13:30μμ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
TV 14:00μμ- NEXT TV 14:
30μμ – ORESTIADA TV 12:
30 – ΑΧΕΛΩΟΣ TV 13:00μμ 
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ TV 10:00μμ – 
PATRIDA TV 19:00μμ – KOS 
TV 21:00μμ – SAMIAKI TV 
18:00μμ – NGTV (ΗΠΑ) 21:
00μμ 

@
RAPID tests πραγματο-

ποιούνται σήμερα και τη Δευ-
τέρα στον Δήμο Δοξάτου από 
κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Από τον 
Δήμο Δοξάτου έγινε γνωστό 
ότι κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα 
βρεθούν στον δήμο, προκει-
μένου να πραγματοποιήσουν 
δειγματοληπτικούς ελέγχους 
στον γενικό πληθυσμό, στο 
πλαίσιο της επιδημιολογικής 
επιτήρησης του covid-19. 
Ειδικότερα, κλιμάκια του 
ΕΟΔΥ θα βρίσκονται: Στην 
Κοινότητα Καλαμπακίου 
σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουα-
ρίου από τις 09:00 έως 12:30 
στο κτίριο του ΚΑΠΗ (στην 
κεντρική πλατεία Καλαμπα-
κίου). Επίσης, τη Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου στην Κοινότητα 
Δοξάτου από τις 09:00 έως 
τις 12:30 στο κτίριο του ΚΑ-
ΠΗ (παραπλεύρως του πρώ-
ην Δημαρχείου) Οι πολίτες 
που επιθυμούν να κάνουν το 
rapit test θα πρέπει να έχουν 
μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας και τον Α.Μ.Κ.Α. 
τους.

[ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ]


