
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Αρ. Φύλλου 6315 

Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΕΕΣ   ΚΑΘΥΣ ΤΕΡΗΣΕΙΣ
σ τον άξονα για Αμφίπολη

∆ΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΚΟΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Σε νέες καθυστερήσεις 
μπαίνει όπως φαίνεται 

η φάση της ολοκλήρωσης 
του μελετητικού έργου 
για τον νέο άξονα Δράμας 
– Αμφίπολης, που επρόκει-
το να τελειώσει μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου. Αυτό τουλά-
χιστον δείχνει απόφαση 
του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, που έγινε 
γνωστή χθες και αφορά την 
παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης του τεχνικού 
συμβούλου με αντικείμενο 
την υποβοήθηση στην εκπό-

νηση της ανάλυσης κόστους 
οφέλους και τη διενέργεια 
μετρήσεων κυκλοφορια-
κών φόρτων καθώς και την 
έρευνα προέλευσης – προο-

ρισμού για τον οδικό άξονα 
Δράμας – Αμφίπολης και 
ειδικότερα για το τμήμα Πα-
λαιοκώμης – Μαυρολεύκης.  
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- Μετεκπαιδευθείς στη Μεγάλη Βρετανία
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  Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Γ. Παπανδρέου 19, 66100, Δράμα
  25210 48362, 6932 639209
y lazaridis.cardio@gmail.com
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Συνεχείς επιθέσεις 
από αγέλες λύκων

σελ.: 6
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σύμβαση του Δήμου 
Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ 

σελ.: 7

σελ.: 9
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1520: Γερμανία:  Ο θεολόγος και μοναχός 
Μαρτίνος Λούθηρος καίει δημόσια την 
παπική βούλα, που τον καλούσε ν΄ απο-
κηρύξει τις θέσεις του, που τελικά λογί-
στηκαν «αιρετικές». Ο Λούθηρος αρνείται, 
κι ένα μήνα αργότερα αφορίζεται. Έτσι ξε-
κινάει ο προτεσταντισμός, ένας από τους 
τρεις βασικούς κλάδους του χριστιανισμού

1893:  Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη 
Βουλή: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

1964: Ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ 
αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το 
γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

2018: Η NASA ανακοινώνει ότι το Voyager 
2 εισήλθε στο διαστρικό μέσο, έχοντας 
εξέλθει από την ηλιόσφαιρα στις 5 Νοεμ-
βρίου. 

1830: Έμιλι Ντίκινσον, Αμερικανίδα ποιήτρια 
1870: Άντολφ Λος, Αυστριακός αρχιτέκτονας
1909: Ερμής Παν, Αμερικανός χορευτής και 

χορογράφος, ελληνικής καταγωγής (χορο-
γράφος και  του Φρεντ Αστέρ)

1920: Θανάσης Σκορδαλός, Έλληνας μου-
σικός

1948: Ντούσαν Μπάγεβιτς, Σερβοβόσνιος-
πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, 
με μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα (ΑΕΚ, 
Ολυμπιακός)

1972: Μπράιαν Μόλκο, Σκοτζέζος τραγουδι-
στής (των Placebo)

1896: Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, Σου-
ηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επι-
χειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλο-
θέτησε τα ομώνυμα βραβεία (αρχικά πέντε 
και στη συνέχεια έξι) τα οποία απονέμονται 
κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του

1936: Λουίτζι Πιραντέλο, Ιταλός πεζογράφος 
και θεατρικός συγγραφέας

1957: Ναπολέων Ζέρβας, Έλληνας στρατι-
ωτικός, κινηματίας, ιδρυτής του ΕΔΕΣ και 
πολιτικός.

1978: Εντ Γουντ, Αμερικανός σκηνοθέτης, 
σε ναριογράφος και παραγωγός («ο χειρό-
τερος του Χόλιγουντ»)

2006: Αουγκούστο Πινοσέτ, Χιλιανός πρώην 
δικτάτορας.

2018: Μπάμπης Χαλκιάς, Ηπειρώτης μουσι-
κός του κλαρίνου, από καρκίνο.

Μ Ι Α Σ
Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ
. . . Σ Ο Φ Ι Α

ο μεγαλύτερο δώρο είναι 
η υγεία. Ο μεγαλύτερος 
πλούτος είναι η ικανοποίηση. 
Και η καλύτερη σχέση είναι 
η πίστη.

Βούδας

 Τηλέφωνα: 2521 037237  6998337232

Κινηματογράφος
ΟΛΥΜΠΙΑ

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ευρώ

ΠΗΓΗ: sansimera.gr

ΔΥΤΕΣ
Συνεχίζουν ντυµένοι δύτες
εκείνοι που ζήσαν την πληµµύρα.
Συνεχίζουν κάτω από τα σκάφανδρά τους
χωρίς να έχουν καταλάβει ότι η παλίρροια
  πέρασε πια
και ότι ένας κρύος άνεµος
στέγνωσε τις παλιές πληµµυρισµένες
  γαίες.

Ο ΠΑΝΘΗΡΑΣ
Επιστρέφεις στη ζωή µου
αθόρυβη σαν πάνθηρας.
Επιστρέφεις από τη ζούγκλα εκείνη
που πίστευες ότι οι ταµάρινδοι και οι ακακίες
θα σε προστάτευαν.
Από µια ζούγκλα που µέσα της κατασπάραξες
εκατοντάδες ανάπηρα πλάσµατα.
Όµως εµένα σήµερα
µόνο µου γλείφεις ήσυχα το χέρι
και µε κοιτάζεις µ’ αυτά τα κρύα µάτια:
τα µαραµένα και κρύα.

Η ΡΑΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 

Καθημερινά στις 17:30 στα Ελληνικά

Η είσοδος στον κινηματογράφο επιτρέπεται με πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. 
Πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με ταυ-
τότητα, δίπλωμα ή άλλο αποδεικτικό. Η είσοδος για 
πολίτες ηλικίας 4 έως 17 ετών, επιτρέπεται με Self 
- Test. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή 
κηδεμόνα. Συστήνεται η χρήση μάσκας.

THE BLACK BACHELOR 4
Κάθε μέρα σε 2 προβολές 19:30 & 21:30

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΑΡ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ ΣΑΝΤΣΕΘ 
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Σε νέες 
καθυστερήσεις 

μπαίνει όπως 
φαίνεται η φάση τής 
ολοκλήρωσης τού 
μελετητικού έργου 
για τον νέο άξονα 
Δράμας – Αμφίπολης, 
που επρόκειτο να 
τελειώσει μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου.

Αυτό τουλάχιστον 
δείχνει απόφαση του 
Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, που 
έγινε γνωστή χθες και 
αφορά την παράταση 
της διάρκειας της σύμ-
βασης του τεχνικού συμ-
βούλου με αντικείμενο 
την υποβοήθηση στην 
εκπόνηση της ανάλυσης 
κόστους οφέλους και τη 
διενέργεια μετρήσεων 
κυκλοφοριακών φόρτων 
καθώς και την έρευνα 
προέλευσης – προο-
ρισμού για τον οδικό 
άξονα Δράμας – Αμφί-
πολης και ειδικότερα για 
το τμήμα Παλαιοκώμης 
– Μαυρολεύκης.  

Σύμφωνα με την 
σύμβαση που είχε υπο-
γραφεί, ανάλογα με την 
εξέλιξη του χρονοδια-
γράμματος των ενερ-
γειών της υπηρεσίας ή 
και εφόσον υπάρξουν 
παρατηρήσεις και πρό-
σθετες απαιτήσεις εκ 
μέρους της ΕΤΕπ σχετι-
κά με θέματα της Ανάλυ-
σης Κόστους Οφέλους ή 
και της Αίτησης Χρημα-
τοδότησης, η παροχή 
των υπόψη υπηρεσιών 
του Τεχνικού Συμβού-
λου, αν κριθεί αναγκαίο, 
μπορεί να κατανεμηθεί 
σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα με παράταση 
της διάρκειας της σύμ-
βασης από την προ-
ϊσταμένη Αρχή χωρίς 
αύξηση του προϋπολο-
γισμού της σύμβασης. 
Επιπλέον, προβλεπό-
ταν ότι σε περίπτωση 
που υπάρξουν αλλαγές 
όσον αφορά στον φορέ-
α χρηματοδότησης του 
έργου, ο Τεχνικός Σύμ-
βουλος θα υποστηρίξει 

αντιστοίχως την υπη-
ρεσία στη διαμόρφωση 
της Ανάλυσης Κόστους 
Οφέλους, σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του 
φορέα χρηματοδότησης 
αλλά και στις διαπραγ-
ματεύσεις με τον φορέα 
αυτό.

Όπως αναφέρει το 
σκεπτικό της απόφασης 
του υπουργείου, η υπη-
ρεσία δεν έχει ακόμα 
χορηγήσει στον ανά-
δοχο τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις που έχουν 
ζητηθεί, οι οποίες αφο-
ρούν ως επί το πλείστον 
τον τρόπο υλοποίησης 
του έργου. Θέματα για 
τα οποία έχει ζητηθεί η 
συνδρομή της υπηρεσί-
ας που θα υλοποιήσει 
το έργο, δηλαδή η Διεύ-
θυνση Συγκοινωνιακών 
Υποδομών, και αναμέ-
νονται να χορηγηθούν 
το προσεχές διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά το τελευταίο δίμη-
νο υπήρχε η πληροφό-
ρηση ότι μέχρι το τέλος 
του 2021 θα υπάρξουν 
επίσημες ανακοινώσεις 
από την πλευρά της 
κυβέρνησης για το δι-
αγωνιστικό μέρος του 
έργου. H αποκατάστα-
ση, διαπλάτυνση και 
κατασκευή νέων τμημά-
των για τον νέο άξονα 
Δράμα – Αμφίπολη είχε 

ανακοινωθεί τον Απρί-
λιο στη Θεσσαλονίκη, 
κατά την επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Εκεί είχε ανακοινωθεί 
ότι το έργο του νέου 
άξονα, θα κατασκευα-
στεί μέσω ΣΔΙΤ (σε συ-
νεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα) και ότι ο νέος 
άξονας θα είναι ταχείας 
κυκλοφορίας, θα δια-
θέτει τέσσερις λωρίδες 
και δεν θα έχει διόδια. 
Ο ιδιωτικός φορέας που 
θα συμμετάσχει στο 
έργο θα αναλάβει και 
την ευθύνη λειτουργίας 
του για 27 χρόνια. Μά-
λιστα, ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, κ. Χρήστος 
Μέτιος, μιλώντας για τη 
σημασία του νέου άξονα 

είχε επισημάνει ότι ο 
δρόμος Δράμας – Αμ-
φίπολης, αποτελεί για 
τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις της Δράμας, 
τη συντομότερη έξοδο 
προς τη Θεσσαλονίκη 
και την υπόλοιπη χώρα 
μέσω της Εγνατίας 
Οδού, προσθέτοντας ότι 
ο νέος άξονας θα αντικα-
ταστήσει τον υπάρχοντα 
που είναι ανεπαρκής και 
εγκυμονεί κινδύνους για 
την ασφάλεια οχημάτων 
και πεζών. 

Είχε κάνει γνωστό 
επίσης ότι, ο νέος δρό-
μος που θα έχει πλάτος 
πάνω από 21 μέτρα, θα 
έχει δυο λωρίδες κυκλο-
φορίας ανά κατεύθυν-
ση, με κεντρική νησίδα 
και αμφίπλευρο στηθαίο 
και επιπλέον λωρίδες 
έκτακτης ανάγκης και 
στις δυο κατευθύνσεις, 

όπως επίσης και ότι ο 
νέος δρόμος θα δώσει 
τη δυνατότητα ασφα-
λούς και γρήγορης με-
τακίνησης, συνδέοντας 
2 περιφέρειες. 

Σε κάθε περίπτωση 
το έργο είναι σημαντικό 
και έχει αναπτυξιακή 
διάσταση για τον Νομό 
Δράμας, καθώς αφορά 
τη σύνδεσή του με την 
Εγνατία Οδό και τα 
μεγάλα αστικά κέντρα. 
Ωστόσο, οι καθυστερή-
σεις και οι αναβολές στα 
χρονοδιαγράμματα που 
προκύπτουν κατά και-
ρούς, παρατείνουν την 
επίλυση ενός προβλή-
ματος που είναι μείζων 
για τον Νομό Δράμας 
και εύλογα προκαλούν 
δυσπιστία και προβλη-
ματισμό στους πολίτες 
για τον χρόνο περαίω-
σης του έργου.

∆εν ολοκληρώθηκε ακόµη η µελετητική φάση 
του έργου παρά τις διαβεβαιώσεις

Νέες καθυστερήσεις 
στον άξονα για Αμφίπολη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βαγγέλης Ψωµάς
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Αλέξανδρος πιστοποιημένος κλειδαράς

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

l ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER

ΧΡΟΝΟ ΚΛΙΚ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ kathimerini.gr

Την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση προς τους 

υγειονομικούς, αλλά και 
τη μείωση της ισχύος του 
πιστοποιητικού νόσησης 
προβλέπει τροπολογία 
των υπουργείων Οικονομι-
κών και Υγείας που κατατέ-
θηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο 
πρώτο άρθρο, στο πάσης 
φύσεως ιατρικό, νοσηλευ-
τικό, διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό που υπηρετεί 
σε όλα τα νοσοκομεία του 
Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΝΙΜΤΣ) 
και τα πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία, Εθνικό Ορ-
γανισμό Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.), 
στα κέντρα υγείας, στα 
αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέ-
ντρο, Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Γενικό 
Νοσοκομείο Θήρας δια 
Ανώνυμης Εταιρείας Μο-
νάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), 
Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρα-
τουμένων Κορυδαλλού και 
Ψυχιατρική Μονάδα Κρα-
τουμένων Κορυδαλλού και 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για 
2021 έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση ίση προς ήμισυ 
του καταβαλλομένου μηνι-
αίου βασικού μισθού.

Σύμφωνα με την τροπο-
λογία, το επίδομα χορη-
γείται ακέραιο, εφόσον ο 
δικαιούχος μισθοδοτήθηκε 
ολόκληρο το χρονικό διά-

στημα από τον Ιανουαρίου 
του 2021 μέχρι και την 30η 
Νοεμβρίου 2021 και κατα-
βάλλεται με τη μισθοδοσία 
του Δεκεμβρίου 2021.

Στις περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες έχει καταβληθεί 
μισθός για χρονικό διάστη-
μα μικρότερο το παραπά-
νω, καταβάλλεται τμήμα 
της έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης ανάλογο προς 
αυτό που αντιστοιχεί στο 
χρονικό διάστημα μισθο-
δοσίας του δικαιούχου. 

Εξαιρούνται όσοι απου-
σιάζουν με οποιαδήποτε 
άδεια καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα, με εξαίρεση την 
αναρρωτική άδεια και όσοι 
έχουν τεθεί σε αναστολή 
καθηκόντων. Σε περίπτω-
ση άρσης της αναστολής, 
ο δικαιούχος λαμβάνει 

Η τροπολογία για το επίδομα υγειονομικών και το πιστοποιητικό 
νόσησης που λήγει στους 3 μήνες – Οι εξαιρέσεις

τμήμα του επιδόματος.

Στους 3 μήνες 
η διάρκεια 
του πιστοποιητικού 
νόσησης

Σε ό,τι αφορά στο πι-
στοποιητικό νόσησης, 
προβλέπεται η μείωση της 
διάρκειας ισχύος τους από 
τους έξι στους 3 μήνες.

Εξαιρούνται όσοι έχουν 

αποδεδειγμένους λόγους 
υγείας που εμποδίζουν τη 
διενέργεια του εμβολίου. 

Οι εργαζόμενοι σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα, οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει 
τον εμβολιασμό απέναντι 
στον κορωνοϊό ή έχουν νο-
σήσει εντός των τελευταίων 
90 ημερών, υποχρεούνται, 
όπως επιδεικνύουν στον 
προϊστάμενο της οργανι-
κής μονάδας όπου υπηρε-

τούν ή στον εργοδότη τους, 
αντίστοιχα, το ευρωπαϊκό 
ψηφιακό πιστοποιητικό με 
πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του φυσι-
κού προσώπου-κατόχου 
του όσον αφορά στον εμ-
βολιασμό από κορωνοϊό 
ή στη νόσηση ή βεβαίωση 
εμβολιασμού ή βεβαίωση 
θετικού διαγνωστικού ελέγ-
χου.
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Ενεργοποιήθηκε χθες ο 
νέος Αυτόματος Ψηφια-

κός Βοηθός (chatbot) τεχνη-
τής νοημοσύνης στον ιστότο-
πο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, 
στο πλαίσιο της ψηφιακής 
μετάβασης του Οργανισμού 
και της συνεχούς ανάπτυξης 
αμεσότερων, ποιοτικών και 
σύγχρονων υπηρεσιών για 
την καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση και ενημέρωση 
των πολιτών.

Οι πολίτες που θα κάνουν 
χρήση του chatbot θα υπο-
βάλλουν γραπτά ερωτήματα 
σε ελεύθερο κείμενο και θα 
τους παρέχεται αυτοματοποι-
ημένη απάντηση κάθε μέρα 
και όλες τις ώρες (24/7) για 
θέματα αρμοδιότητας του 
ΟΑΕΔ. 

Το νέο εργαλείο υποβο-
ήθησης της επικοινωνίας 
των πολιτών βασίζεται σε 
σύγχρονους αλγόριθμους 
μηχανικής εκμάθησης 
(machine learning) και επε-
ξεργασία γραπτής φυσικής 
γλώσσας (natural language 
processing). Πρόκειται για 
σύστημα αυτοματοποιημένων 
ερωταπαντήσεων και ευφυές 
πρόγραμμα ψηφιακού διαλό-
γου που αλληλοεπιδρά με τον 
χρήστη καταλαβαίνοντας και 
απαντώντας στα σχόλια και 

στις ερωτήσεις που τίθενται 
σε γραπτή φυσική γλώσσα, 
προωθώντας τη διαδραστική 
και άμεση επικοινωνία με τον 
ΟΑΕΔ. 

Επιπλέον, ο νέος Αυτόμα-
τος Ψηφιακός Βοηθός πα-
ρέχει σύντομες και εύστοχες 
απαντήσεις σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα του χρήστη, ενώ 
έχει τη δυνατότητα πρόσβα-
σης σε οποιαδήποτε πληρο-
φορία χρειάζεται, ανεξαρτή-
τως όγκου, προσφέροντας 

γρήγορες και συνεχώς βελτι-
ωμένες απαντήσεις. Όταν το 
σύστημα αδυνατεί να δώσει 
κάποια σύντομη και εύστοχη 
απάντηση σε ένα ερώτημα, 
προτείνει πιθανές επόμενες 
ενέργειες του χρήστη.

Ο Οργανισμός συνεχίζει την 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 
του, δημιουργώντας νέους 
και καινοτόμους διαύλους 
επικοινωνίας με τους συναλ-
λασσόμενους πολίτες και 
επιχειρήσεις.

Νέος Αυτόματος Ψηφιακός 
Βοηθός του ΟΑΕΔ

ΚΟΠΕΛΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ 
ΤΗΣ MANAGER ΤΗ ΒΛΕΠΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΝΑ… ΤΑ ΣΠΑΕΙ 
VIRAL ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ 
ΚΡΥΨΕΙ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ. ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΚΟΙΤΑΕΙ 
ΤΡΙΓΥΡΩ ΝΑ ΔΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ… ΧΟ-
ΡΕΥΕΙ. ΞΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ; ΌΤΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ 
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA Η ΝΕΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΚΟ-
ΠΕΛΑΣ, DAKARA SPENCE, Η ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΗΚΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ: «ΛΟΙΠΟΝ, ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΑ-
ΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ» ΕΓΡΑΨΕ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ INSTAGRAM. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΧΕΙ ΠΛΕ-
ΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΡΟΒΟ-
ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΟ ΕΙΔΕ ΚΑΙ Η 
ΙΔΙΑ Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ. 

Viral...
... περίεργα

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

...ΠΡΙΝ AΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Οι φίλοι του Νίκου Σιμόπουλου 
διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη 

μνήμη του. “δημοσιογραφία στα χρόνια της 
κρίσης”. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.

Εργοτέλης-Δόξα την Κυριακή στις 17:15

Ο Μάκης Κατσαβάκης νέος προπονητής στη Δόξα

Με ανεβασμένη ψυχολογία οι Αμπελόκηποι 
υποδέχονται την Ελευθερούπολη

Ολυμπιακός-ΚΑΟ Δράμας την Κυριακή στις 12:30π.μ.

Καλλίφυτος-Φωτολίβος και Νευροκόπι-Δοξάτο 
στην Α1 κατηγορία

ΧΡΟΝΙΚΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αρ. Φύλλου 3956Τιμή φύλλου 0.60 €
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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“δημοσιογραφία
στα χρόνια της κρίσης”
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Ο Μάκης Κατσαβάκης 

νέος προπονητής 
στη ΔόξαΤελικά μας πρόλαβαν οι 

εξελίξεις.Ο Αθανάσιος Σάμιος, 
ουσιαστικά έκανε αποδεκτή 

την έμμεση παραίτηση του 
Απόστολου Χαραλαμπίδη 

και το απόγευμα χθες 
ανακοίνωσε την πρόσληψη 

του Μάκη Κατσαβάκη. Ο κ. 

Κατσαβάκης γεννήθηκε στις 

26/12/1953 στην Πεπονιά Σερρών.

Ποδοσφαιρικά έγινε γνωστός στον Πανσερραϊκό 

και στον Ολυμπιακό Π. Προπονητικά έχει μεγάλη 

εμπειρία, αρκεί να αναφέρουμε μερικές από τις 

ομάδες που έχει δουλέψει. Πιερικό, Ολυμπιακό Βόλου, 

Α.Ε. Λάρνακα στην Κύπρο, Ηρακλή Θ., Άρη Θ., 

Βέροια, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανσερραϊκό και 

πολλές ακόμη ομάδες. Σήμερα θα κάνει την πρώτη 

του προπόνηση γνωριμίας με την ομάδα και θα 

την κοουτσάρει όπως όλα δείχνουν κανονικά στο 

Κυριακάτικο ματς στην Κρήτη με τον Εργοτέλη.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος προπονητής της 

Δόξας δήλωσε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια 

ομάδα με πολλά Ελληνόπουλα, ανταγωνιστική και 

σε καμία περίπτωση δεν πιστεύει ότι η ομάδα έχει 

υποβιβαστεί με μόλις 4 παιχνίδια. Ανέφερε ότι θα 

ξεδιαλύνει το υλικό μέχρι το ματς και με τον ΠΑΟΚ.ΔΗΜ. ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Με ανεβασμένη ψυχολογία 

οι Αμπελόκηποι 
υποδέχονται την Ελευθερούπολη

Δύσκολη έξοδος της Προσοτσάνης 

στον ΑκροπόταμοΟλυμπιακός – 
ΚΑΟ Δράμας την Κυριακή 

στις 12:30 π. μ.
Δόξα Πεύκων – Τιτάνες στους άνδρες και 

Παναθλητικός – Τιτάνες στις γυναίκες

ΠΑΟΚ – Ελπίδες στην Α1 γυναικών στο 

χάντμπολ
Δράμα ’86 – Άρης Θ. στην Α2 ανδρών

Ελασσόνα – Γ.Σ. Δράμας και Ερμής 

– Άρης Θ. στο γυναικείο βόλεϊΚαλλίφυτος – 
Φωτολίβος και Νευροκόπι 

– Δοξάτο στην Α1
Βώλακας – Ξηροπόταμος στην Α2 

και Φτελιά – Καστρινός στη Β’

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 7 μ.μ.

O Σύνδεσμος Ημερήσιων 
Περιφερειακών 

Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) 

και η εφημερίδα 
“Χρονικά της 

Δράμας”, μετά 
από πρωτοβουλία 

φίλων του Νίκου 
Σιμόπουλου,  

διοργανώνουν  
εκδήλωση-ομιλία 

αφιερωμένη 
στη μνήμη του. Η εκδήλωση έχει ως 

θέμα «δημοσιογραφία στα 

χρόνια της κρίσης» και θα 

πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 10 Δεκεμβρίου, ώρα 

07:00 μ. μ., στην αίθουσα 

του Επιμελητηρίου.
Ομιλητές θα είναι οι: 

Χρήστος Ζέρβας 
δημοσιογράφος 

της εφημερίδας 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  με 

θέμα «Η ελευθεροτυπία 

στην εποχή της κρίσης»

Περικλής Πολίτης 
Επίκουρος Καθηγητής 

τμήματος Δημοσιογραφίας 

και Μ.Μ.Ε. του Α. Π. Θ.  
με θέμα «Τοπικός τύπος, 

τεχνολογία και αγορές» 

Στράτος Κερσανίδης 

κριτικός κινηματογράφου, 

εφ. ΕΠΟΧΗ  με θέμα «Η 

Αναγκαιότητα της εναλλα-

κτικής πληροφόρησης στα 

χρόνια της κρίσης».

σελ.: 9

σελ.: 8

Εργοτέλης-Δόξα 
την Κυριακή στις 17:15

σελ.8

Εργοτέλης – Δόξα την Κυριακή στις 17:15

www.dramagoal.gr

σελ.: 9

www.dramagoal.gr
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ΑΑ∆Ε: Απλοποιούνται 
οι διαδικασίες έκδοσης 
ΑΦΜ για πολυκατοικίες

Λύση σε μια σειρά θεμάτων, που αντι-
μετωπίζουν οι πολυκατοικίες στην 
έκδοση ΑΦΜ, είτε για να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, «Εξοικονομώ», είτε για 
να εκτελούν συναλλαγές φορολογικού 
ενδιαφέροντος (όπως εκμίσθωση κοι-
νόχρηστων χώρων), δίνει απόφαση του 
∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή. 
Στόχος είναι να διευκολυνθούν ώστε 
να μπορούν είτε να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» είτε για να 
εκτελούν συναλλαγές φορολογικού εν-
διαφέροντος.

Σύμφωνα με αυτή:
Προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης 
απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή, 
του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από 
το πρακτικό της γενικής συνέλευσης 
εκλογής του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δια-
χειριστής, αίτηση μπορεί να υποβάλει 
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιο-
δοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης 
πλειοψηφίας επί της νόμιμης απαρτίας 
των συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως 
την ορίζει ο κανονισμός.
Αν δεν υπάρχει κανονισμός κτηρίου, 
ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί παμ-
ψηφίας.
Οι πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέω-
ση απόκτησης ΑΦΜ με συγκεκριμένη 
προθεσμία. Μπορούν να αποκτήσουν 
ΑΦΜ όποτε το αποφασίσουν και να 
καταθέσουν τη σχετική δήλωση χωρίς 
πρόστιμο.
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Τεράστιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζουν κυνηγοί 

και κτηνοτρόφοι από 
τις επιθέσεις λύκων σε 
κυνηγετικούς σκύλους 
και κτηνοτροφικά ζώα 
αντίστοιχα, καθώς ο 
πληθυσμός τους έχει 
αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό 
στα βουνά της Δράμας και 
όχι μόνο. Μάλιστα, όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά 
στα «ΧΡΟΝΙΚΑ της 
Δράμας» ο πρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Νευροκοπίου, Χρήστος 
Τσέρνιος, οι επιθέσεις σε 
κτηνοτροφικά ζώα είναι 
σχεδόν καθημερινοί.

Από την πλευρά του, και ο 
πρόεδρος του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Δράμας «Η Άρτεμις», 
κ. Γιώργος Ελευθεριάδης, 
σημειώνει σε σχετική ερώτηση 
των «Χ» ότι πολλά από τα τε-
λευταία κρούσματα των επιθέ-
σεων ήταν στην περιοχή του 
Νευροκοπίου και συγκεκριμένα 
σε Κάτω Βροντού και Περιθώρι, 
ενώ μέσα σε μία εβδομάδα οι 
λύκοι κατασπάραξαν 6 κυνηγε-
τικούς σκύλους στην περιοχή 
Κυργίων και Πλατανόβρυσης. 
Στην ίδια περιοχή κατασπαρά-
χθηκαν από τους λύκους άλλοι 
δύο κυνηγετικοί σκύλοι ομάδας 
κυνηγών από την Καβάλα. Άλ-
λες 4 ή 5 περιπτώσεις επιθέσε-
ων σημειώθηκαν στην περιοχή 
μετά το Μακρυπλάγι.

Τα κρούσματα είναι συνεχή 
και πλέον οι κυνηγοί φοβούνται 
να βγουν για κυνήγι υπό τον 
κίνδυνο να χάσουν τα κυνηγετι-
κά σκυλιά τους, όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, 
ενώ προσθέτει: «Κάποιες περι-
οχές τις έχουμε αποκλείσει από 
το κυνήγι, εξαιτίας του υπερ-
πληθυσμού του λύκου. Πλέον 

οι λύκοι κατεβαίνουν στα πεδι-
νά και άρχισαν να μην φοβού-
νται τον άνθρωπο. Συναντούμε 
λύκους την ημέρα στον δρόμο 
για την Καβάλα, στην περιοχή 
του Τρίμη, στον δρόμο της Καλ-
λιφύτου κλπ. Μάλιστα, κυκλο-
φορούν σε αγέλες των επτά, 
ενώ κτηνοτρόφοι μάς έχουν πει 
και για αγέλες των 12 λύκων. 
Ελπίζουμε να μην φθάσουμε 
σε σημείο να γίνουν επιθέσεις 
λύκων σε ανθρώπους, για να 
καταλάβουν ότι θα πρέπει να 
ληφθούν κάποια μέτρα ελέγχου 
του πληθυσμού τους».

Όπως σημειώνει ο κ. Ελευ-
θεριάδης, θα πρέπει η πολιτεία 
να εξετάσει το πρόβλημα και 
να υπάρξει κάποιος τρόπος 
αντιμετώπισης. «Ο λύκος είναι 
μέρος της φύσης· δεν θέλουμε 
να εξαφανιστεί, αλλά να υπάρ-
ξει έλεγχος στον πληθυσμό του. 
Έχουμε περιστατικά επιθέσεων 
κάθε εβδομάδα σε όλον τον 
Νομό Δράμας. Στον νομό μας, 
στον Νομό Έβρου και στον 
Νομό Κιλκίς έχουμε τα περισ-
σότερα κρούσματα επιθέσεων. 
Επειδή έχουμε τόσο μεγάλο 

πρόβλημα με τους λύκους, εδώ 
και τρία χρόνια ασφαλίζουμε 
και τα κυνηγετικά σκυλιά των 
μελών του συλλόγου μας για 

τις επιθέσεις λύκων. Βέβαια, 
τα ποσά είναι μικρά σε σχέση 
με την αξία του κυνηγετικού 
σκύλου».

� Τελευταία κρούσµατα στο Νευροκόπι, µε επιθέσεις ακόµα και σε κτηνοτροφικά ζώα
� Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου ∆ράµας: «Φοβόµαστε να κυνηγήσουµε 
    από τις συνεχείς επιθέσεις σε κυνηγετικούς σκύλους»

Συνεχείς επιθέσεις από αγέλες λύκων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς
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Εγκρίθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Δράμας το 
σχέδιο της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Δράμας και της ΔΙΑΑΜΑΘ 
που αφορά τη λειτουργική 
αναβάθμιση συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών 
ή και άλλων προϊόντων και 
βελτίωση μεθοδολογίας 
διαχείρισής του.

Η σύναψη της προγραμματικής 
σύμβασης συνεργασίας του 
Δήμου Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ 
έχει στόχο τη λειτουργική ανα-
βάθμιση αλλά και τη βελτίωση 
της διαχείρισης του συστήμα-
τος εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών που λειτουργεί 
ο Δήμος Δράμας, με γνώμονα 
τη βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής των κατοίκων, την 
προστασία του περιβάλλοντος 
και με αναμενόμενο αποτέλε-
σμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής. 

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος 
Δράμας αδυνατεί, λόγω έλλει-
ψης απαιτούμενων τεχνικών 
μέσων (ειδικών απορριμματο-
φόρων συλλογής αποβλήτων 
συσκευασίας), να εκτελεί τις 
εργασίες συλλογής των απο-
βλήτων συσκευασίας και μετα-
φοράς αυτών είτε στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών (ΚΔΑΥ) Δράμας είτε στον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων (ΣΜΑ) που λειτουργεί 
η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 

Επίσης ο Δήμος Δράμας θα 
πρέπει να μεταφέρει τα από-
βλητα χαρτιού/χαρτονιού που 
συλλέγει χωριστά, μέσω του 
συστήματος των μπλε κάδων 
με κίτρινο καπάκι στο ΚΔΑΥ/
ΣΜΑ Δράμας για τη χωριστή δι-
αλογή των αποβλήτων χαρτιού-
χαρτονιού και τη συμπίεσή τους 
σε δέματα χαρτιού ή χαρτονιού 
προς ανακύκλωση χαρτιού. 

Για την εκτέλεση των εν λόγω 
εργασιών από τον Δήμο Δρά-
μας, η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα δια-
θέσει στον Δήμο Δράμας, εκτός 
των άλλων, και τα απαραίτητα 
τεχνικά μέσα δηλαδή 4 απορ-
ριμματοφόρα ανακύκλωσης, 1 
όχημα συλλογής μεταφοράς και 
123 μπλε κάδους ανακύκλωσης 
των 1.100 λίτρων.

Όπως κάθε έτος, έτσι και για 
το έτος 2022, απαιτήθηκε η 
έγκριση σχεδίου της προγραμ-
ματικής σύμβασης συνεργασί-
ας μεταξύ του Δήμου και της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε από την 
Οικονομική Επιτροπή, ώστε ο 
δήμος να συνεχίσει να χρησι-
μοποιεί τα απαραίτητα οχήματα 
που του διατίθενται από τον 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), απα-
σχολώντας νομίμως το απαι-
τούμενο προσωπικό.

Η σύναψη σύμβασης συνερ-
γασίας του Δήμου Δράμας με τη 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και την Ε.Ε.Α.Α. 
Α.Ε. αποσκοπεί αφενός στη 
λειτουργία του συστήματος 
ανακύκλωσης στον Δήμο Δρά-
μας αφετέρου προκύπτει από 
το υπάρχων νομικό πλαίσιο 
που αφορά την ανακύκλωση 
συσκευασιών, σύμφωνα με το 
οποίο η εναλλακτική διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων συ-
σκευασίας είναι υποχρεωτική 
για τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οργανώνεται 
από πιστοποιημένους διαχειρι-
στές συσκευασιών (συστήματα 
ατομικής ή συλλογικής εναλλα-

κτικής διαχείρισης), σε συνερ-
γασία με τους υπόχρεους φο-
ρείς διαχείρισης των δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας.

Από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση 
του Δήμου Δράμας με τη ΔΙΑΑΜΑΘ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς
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tweets best of

P Παροχή συµβουλών/οδηγιών για συνταξιοδοτικά θέµατα
P Καταµέτρηση ενσήµων  P Υπολογισµός / Έκδοση συντάξεων 

P Επικοινωνία µε τα ασφαλιστικά ταµεία 

Ο Μπουρλά λέει ότι μπορεί να χρειαστούμε 
και τέταρτη δόση για την Omicron. Ε, ναι, 
αυτό έλειπε, να μη χρειαστούμε… 

15:00 
Πάντως αυτοί που λένε για VIP ΜΕΘ, καλό 
είναι να μας πουν και σε ποια νοσοκομεία 
βρίσκονται 

12:15 
Το ωραίο θα ήταν να κάνουν debate με ερω-
τήσεις από αυτούς που αποκλείστηκαν στον 
πρώτο γύρο 

10:03
Από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Πούτιν μά-
θαμε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να μπει στην 
Ουκρανία. Πολύ ωραία 

06:16 
Ερχονται καταιγίδες «απρόβλεπτης έντα-
σης». Συνεπώς κοιτάμε συνέχεια το ταβάνι 
μην ξεκολλήσει 

21:54 
Πολιτικό γάμο για όλους υπόσχεται ο Τσί-
πρας. Like. Το βάζει πιο ζεστά στην ατζέντα 
της δημόσιας συζήτησης 

19:16

Την Παρασκευή, 31 
Δεκεμβρίου 2021, 

λήγει η προθεσμία για 
την υποβολή ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων επιχει-
ρήσεων για τις 900 ενα-
πομείνασες θέσεις του 
προγράμματος απόκτη-
σης 7μηνης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων 18-
30 ετών με 100% επιδό-
τηση μισθού και ασφα-
λιστικών εισφορών στις 
Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θρά-
κης, Βορείου Αιγαίου, 
Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας. Συγκεκριμένα, 
έχει ήδη καλυφθεί το 
70% από τις συνολικά 
3.000 θέσεις που προ-
κηρύχτηκαν, δίνοντας 
την ευκαιρία σε νέους να 
αποκτήσουν πολύτιμη 
εμπειρία, να αναβαθμί-
σουν τα προσόντα τους 
και να προετοιμαστούν 
για ένταξη στην αγορά 
εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι 
εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων των 
Κέντρων Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) 
του ΟΑΕΔ που εδρεύουν 
σε περιοχές αρμοδιότη-
τας των παραπάνω πε-
ριφερειών, ηλικίας 18-30 
ετών, απόφοιτοι οποιασ-
δήποτε εκπαιδευτικής 
βαθμίδας. Στόχος της 
δράσης είναι η ενίσχυ-

ση της πρόσβασης των 
νέων στην αγορά εργα-
σίας και η ανάσχεση της 
διαρροής επιστημονικού 
εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα, προϋ-
πολογισμού 20 εκ. ευρώ, 
διαρκεί 7 μήνες και ο 
ΟΑΕΔ καταβάλλει στους 
ωφελουμένους μηνιαία 
αποζημίωση ίση με τον 
κατώτατο καθαρό μισθό 
(με πλήρεις ασφαλιστι-
κές εισφορές), καθώς και 
αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας.

Απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι να μην έχει 
προβεί η επιχείρηση σε 
μείωση προσωπικού 
λόγω καταγγελίας σύμ-
βασης εργασίας στο 
3μηνο πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση 
μέσω της ιστοσελί-
δας του Οργανισμού: 
https:/ /www.oaed.gr/
proghrammata-anoikhta.

ΟΑΕ∆

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι αιτήσεις 
επιχειρήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση 
για νέους ανέργους 

Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 
του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε 
µε το νόµο 1250/1982 ότι o ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας 
το γένος Οικονόµου που γεννήθηκε στο 
Λέονµπεργκ Γερµανίας και διαµένει στη ∆ράµα και 
η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ του Κλεάνθη και 
της Ειρήνης το γένος Μωυσίδου που γεννήθηκε 
στο Μπακνανγκ Γερµανίας και διαµένει στην 
Προσοτσάνη ∆ράµας πρόκειται να παντρευτούν 

στο ∆ηµαρχείο Μπακνανγκ Γερµανίας.

Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του 
Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 
1250/1982 ότι o ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
του ∆ηµητρίου και της Ελισσάβετ το γένος 
Λαζαρίδου που γεννήθηκε στη ∆ράµα και διαµένει 
στο Hechingen Γερµανίας και η LEONIDA 
UJUPAJ του Ferid και της Tima το γένος στο 
Ujupaj που γεννήθηκε στο Istok (Κόσοβο Σερβίας) 
και διαµένει στο Hechingen Γερµανίας πρόκειται 
να παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του Hechingen 
Γερµανίας.

Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός 
Ωφελουμένων

3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8

άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου 
προσωπικού, έως 20

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό 
των εργαζομένων τους, ως εξής:
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Εύφημες μνείες απένειμε 
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. 

Παπαδόπουλος σε εκπρο-
σώπους εθελοντικών οργα-
νώσεων της Π.Ε. Δράμας 
στο πλαίσιο τιμητικής εκδή-
λωσης για τις εθελοντικές 
οργανώσεις πολιτικής προ-
στασίας που δραστηριοποι-
ούνται στον Νομό Δράμας 
και συμβάλλουν στην πυ-
ροπροστασία και σε άλλες 
έκτακτες ανάγκες.

Οι απονομές πραγματοποιή-
θηκαν την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 
στον χώρο του γραφείου του σε 
συνεργασία με το Τμήμα Πολι-
τικής Προστασίας Π.Ε. Δράμας, 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασί-
ας Π.Α.Μ.Θ. όπου συμμετείχε 
και ο Διοικητής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Δράμας Αντιπύ-
ραρχος Δανιήλ Στούπας και 
καθώς η Πυροσβεστική έχει 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
εκπαίδευση των εθελοντών.

Οι οργανώσεις 
που βραβεύτηκαν είναι:

w η Ελληνική Διασωστική 
Εθελοντική Ομάδα 
(Ε.Δ.Ε.Ο.), 

w ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός-Σαμαρείτες Δράμας, 

w ο Σύλλογος 
Ραδιοερασιτεχνών και Φίλων 
Δράμας, 

w ο Σύλλογος Προστατεύω τον 
Εαυτό μου και τους Άλλους 
(ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.) Δράμας, 

w ο Κυνηγητικός Σύλλογος 
Δράμας, 

w η Λέσχη Καταδρομέων 
Δράμας, 

w η Οικολογική Κίνηση Δράμας, 
w ο Κυνηγετικός Σύλλογος 

Προσοτσάνης.  
Αναλυτικότερα, η απονομή 

εύφημων μνειών αφορούσε 
τη συμμετοχή των ως άνω 
οργανώσεων σε δράσεις φύ-
λαξης και περιφρούρησης των 
ευαίσθητων περιαστικών δα-
συλλίων του Νομού κατά το δι-
άστημα από την 1η Ιουλίου έως 
και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, 
καθώς και την προσφορά τους 

σε άλλες δράσεις πολιτικής 
προστασίας.

Η τιμητική εκδήλωση προς τα 
εθελοντικά σωματεία της Πολιτι-
κής Προστασίας έγινε με καθυ-
στέρηση για το έτος 2020, αλλά 
αναβλήθηκε λόγω της πανδη-
μίας, όπως είπε στην διάρκεια 
της εκδήλωσης ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας, επαινώντας 
το έργο των εθελοντών και 
λέγοντας ότι η διατήρηση των 
χώρων πρασίνου στην περιοχή 
μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην βοήθεια των εθελοντών.

Μετά το τέλος της απονομής, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι: 
«Με την εθελοντική προσφορά 
αυτών των οργανώσεων και 
των μελών τους, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δράμας, πετύ-
χαμε ένα υψηλό επίπεδο πολι-
τικής προστασίας - πρόληψης 
και έγκαιρης αντιμετώπισης 
δασικών και άλλων πυρκαγιών 
κατά τη θερινή περίοδο. Ο 
εθελοντισμός στο πλαίσιο της 
πολιτικής προστασίας, που 
αφορά την υποστήριξη δράσε-
ων πρόληψης, αντιμετώπισης 
και αποκατάστασης καταστρο-
φών, αλλά και σε άλλους τομείς 
δραστηριότητας, βασίζεται στην 
ηθελημένη παροχή υπηρεσιών, 
σε μία κίνηση καλής θέλησης, 
χωρίς το κίνητρο της υλικής 
ανταμοιβής, με αίσθημα αλλη-
λεγγύης. Επειδή ο εθελοντι-
σμός αποτελεί την αυτόβουλη 
συμμετοχή των ενεργών πολι-
τών, που δραστηριοποιούνται 
για βελτίωση των συνθηκών 
της κοινωνίας στην οποία ζού-
με, πρέπει να ενθαρρύνεται με 
κάθε τρόπο».

Από την πλευρά του ο Διοικη-
τής της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Δράμας κ. Δανιήλ Στούπας 
τόνισε ότι: «Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εθελοντών που 
κάνουν αυτό το λειτούργημα, 
έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν πι-
στοποιηθεί από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία. Αυτό σημαίνει 
ότι ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει 
να κάνουν. Ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες που δίνουμε κατά 
την διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου. Επιτηρούν τις περιο-
χές. Είμαστε πολύ ικανοποιημέ-

νοι από το αποτέλεσμα που πα-
ράγουν. Η συνεργασία μας όλα 
αυτά τα χρόνια, ήταν άριστη και 

ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να 
είναι σε αυτό το επίπεδο. Αξί-
ζουν θερμά συγχαρητήρια».

Τιμήθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας 
οι Δραμινοί εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βαγγέλης Ψωµάς
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Διευθυντή του ΙΝΑΛΕ

Το ΥΠΟΙΚ ανακοινώνει 
την ενεργοποίηση 

της νέας ψηφιακής πλατ-
φόρμας του Μηχανισμού 
Έγκαιρης Προειδοποί-
ησης για τη ρύθμιση 
οφειλών. 

Ο Μηχανισμός υλο-
ποιείται για πρώτη φορά 
στη χώρα μας και εφαρ-
μόζεται σε εναρμόνιση με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
1023/2019.

Η έγκαιρη προειδοποίη-
ση αποτελεί μια καινοτόμο 
διαδικασία, σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο, η οποία 
αποσκοπεί στον εντοπι-
σμό περιστάσεων που 
μπορεί να οδηγήσουν σε 
αφερεγγυότητα. Και τούτο 
με σκοπό την πρόληψη 
της υπερχρέωσης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων.

Η διαδικασία της έγκαι-
ρης προειδοποίησης 
περιλαμβάνει τρία βασικά 
βήματα:

1ον. Ο ενδιαφερόμε-
νος οφειλέτης υποβάλλει 
αίτηση στον Μηχανισμό 
Έγκαιρης Προειδοποίη-
σης, μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΕΓΔΙΧ), του Υπουργεί-
ου Οικονομικών (http:
//www.keyd.gov.gr/ ή http:

//ofeiles.gov.gr). Μέσω 
αυτής, παρέχει τη συναί-
νεσή του για την άρση 
απορρήτου, με σκοπό την 
αναζήτηση, πρόσβαση, 
συλλογή, επεξεργασία και 
διασταύρωση δεδομένων 
που τον αφορούν.

2ον. Η πλατφόρμα επε-
ξεργάζεται τα οικονομικά 
στοιχεία, βάσει ειδικών 
αριθμοδεικτών, όπως για 
παράδειγμα η κάλυψη 
βραχυπρόθεσμων οφει-
λών. Ακολούθως, ο οφει-
λέτης κατατάσσεται σε 
ένα από τα τρία επίπεδα 
κινδύνου αφερεγγυότητας 
(χαμηλό – μέτριο – υψη-
λό)

3ον. Στην περίπτωση 
που ο οφειλέτης έχει κατα-
ταχθεί σε μέτριο ή υψηλό 
επίπεδο κινδύνου και εφό-
σον επιθυμεί, τότε αιτείται, 
μέσω της πλατφόρμας, 
τον προγραμματισμό της 
πρώτης συνάντηση για να 
λάβει δωρεάν υπηρεσίες 
ενημέρωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, συμπληρώνει ειδικό 
ερωτηματολόγιο και επι-
συνάπτει τυχόν στοιχεία 
που δεν είναι ψηφιακά 
διαθέσιμα. Τα εν λόγω 
στοιχεία μελετώνται από 
ειδικούς εμπειρογνώμο-
νες, οι οποίοι ακολούθως 
παρέχουν ενημέρωση και 

συμβουλές στον οφειλέτη.

Ειδικότερα:
w Τα νοικοκυριά μπο-

ρούν να απευθύνονται στα 
52 Κέντρα – Γραφεία Ενη-
μέρωσης και Υποστήριξης 
Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. 
– Γ.Ε.Υ.Δ., τηλ. για ραντε-
βού 213.212.5730), όπου 
ο υπάλληλος επικοινωνεί 
μαζί τους εντός 10 ημε-
ρών, για να προγραμμα-
τιστεί η πρώτη συνάντηση 
(δια ζώσης ή διαδικτυακά), 
με σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για 
το νομικό πλαίσιο και τους 
γενικούς όρους των δα-
νειακών συμβάσεων και 
των συμφωνιών ρύθμισης 
οφειλών.

β) Να κατανοήσουν 
προταθέντες όρους δα-
νειακών συμφωνιών ρύθ-
μισης οφειλών.

γ) Να ενημερωθούν για 
την κατάρτιση οικογενεια-
κού προϋπολογισμού, με 
σκοπό ιδίως την τήρηση 
ρυθμίσεων αποπληρω-
μής οφειλών.

δ) Να ενημερωθούν για 
την οικονομική διαχείριση 
του νοικοκυριού τους.
w Οι ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να απευθύνο-
νται στους Επαγγελματι-
κούς Φορείς, δηλαδή τα 
Επαγγελματικά Επιμε-

λητήρια, τους Επαγγελ-
ματικούς Συλλόγους και 
τα Ινστιτούτα Θεσμικών 
Φορέων, όπου ο αρμόδι-
ος εκπρόσωπος, ο οποί-
ος έχει οριστεί από τον 
φορέα, επικοινωνεί μαζί 
τους εντός 10 ημερών, 
για να προγραμματιστεί 
η πρώτη συνάντηση (δια 
ζώσης ή διαδικτυακά), με 
σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για 
το νομικό πλαίσιο και τους 
γενικούς όρους των δα-
νειακών συμβάσεων και 
των συμφωνιών ρύθμισης 
οφειλών.

β) Να λάβουν συμβου-
λευτική επιχειρηματική 
υποστήριξη (ενδεικτικά, 
συμβουλές ηγεσίας, 
προώθησης προϊόντων ή 
υπηρεσιών, δυνατότητα 
για εύρεση νέων αγορών 
και πελατών ή προμηθευ-
τών, διερεύνηση της δυ-
νατότητας για συνέργεια/
συνεργασία/συγχώνευση 
με άλλες επιχειρήσεις, 
υπόδειξη για δυνατότητα 
χρηματοδότησης από 
εθνικά ή ευρωπαϊκά προ-
γράμματα επιδότησης/
στήριξης κ.ά.).

γ) Να λάβουν συμβου-
λευτική επιχειρηματική 
καθοδήγηση (ενδεικτικά, 
παρουσίαση εναλλα-
κτικών παραγωγικών 
μοντέλων, σύμφωνα με 

τις τάσεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις, επισήμανση της μη 
τήρησης των λογιστικών 
αρχών με συνέπεια και 
ορθότητα κ.ά.).

δ) Να υποστηριχθούν 
στην ενδυνάμωση της 
επιχειρηματικής σκέψης 
και κουλτούρας (ενδεικτι-
κά, αλλαγή νοοτροπίας 
μέσω της αποφυγής της 
υπερχρέωσης, μέσω 
ρεαλιστικού σχεδιασμού 
και υιοθέτησης πραγμα-
τικών στόχων, καθώς και 
επιμόρφωσης του επιχει-
ρηματία ή/και των εργα-
ζομένων της επιχείρησης 
κ.ά.).

ε) Να λάβουν εμψύχωση 
(ενδεικτικά, παραπομπή 
σε ψυχολογική βοήθεια 
προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα για προβλη-
ματισμό και διάλογο).

Επισημαίνεται ότι οι 
Επαγγελματικοί Φορείς 
δύναται να συστήνουν 
Μητρώο Εθελοντών Πα-
ρόχων Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, όπου μπο-
ρούν να εγγράφονται επι-
στήμονες διαφόρων ειδι-
κοτήτων, όπως ενδεικτικά 
οικονομολόγοι, λογιστές, 
νομικοί, ορκωτοί ελεγκτές, 
οι οποίοι παρέχουν εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες ενημέ-
ρωσης και υποστήριξης 
προς τους οφειλέτες.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-
νισμού «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ) καθηγητή κ. Σέρκο Χα-
ρουτουνιάν και το Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας 
(ΙΝΑΛΕ – ΕΛΓΟ) Δρ. Γρηγόρη 
Κρέη είχε ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος στο 
γραφείο του στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
θέματα κατάρτισης και επιμόρ-
φωσης, αξιοποίησης των ακι-
νήτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
στην περιοχή καθώς επίσης 
δράσεις που θα μπορούσαν να 
αναληφθούν για την ανάδειξη 
και πιστοποίηση προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα τα 
οποία παράγονται στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

Ρύθμιση οφειλών: Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας 
«Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης»
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Το 1ο ΕΠΑ.Λ  Δράμας υλο-
ποιεί ένα ακόμα πρόγραμμα 

Erasmus, στο πλαίσιο του οποίου 
διεξήχθη η πρώτη επίσκεψη που 
ήταν στην πόλη Lodz της Πολωνί-
ας, στο χρονικό διάστημα από 14 
έως 20 Νοεμβρίου. Συντονιστικό 
σχολείο του προγράμματος είναι 
ένα σχολείο από την πόλη του 
Lodz και χώρες συμμετοχής είναι 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία 
και η Κροατία.

Στη συνάντηση αυτή  συμμετεί-
χαν  από το 1ο ΕΠΑΛ οι μαθητές  
Αραπόπουλος  Αλέξανδρος, Κα-
ρατζά Αντιγόνη, Σαλής  Κλαύδιος, 
Φετφατζίδης  Δημήτριος και Χαϊτί-
δης  Δημήτριος , παίρνοντας ενερ-
γά μέρος σε εργαστήρια θεάτρου, 
χορού και σκηνοθεσίας. Συνεργα-
ζόμενοι σε ομάδες με μαθητές από 
όλες τις χώρες εταίρους είχαν τη 
δυνατότητα, μέσα από βιωματικά 
παιχνίδια, να γνωριστούν καλύτε-
ρα, να αναπτύξουν διαύλους επι-
κοινωνίας  στην αγγλική γλώσσα 
και τέλος να ανεβάσουν μια θεα-
τρική παράσταση εμπλουτίζοντας 
την καλλιτεχνική τους έκφραση, 
αποδεχόμενοι την πολιτισμική ετε-
ρότητα και αναπτύσσοντας ταυ-
τόχρονα τη δημιουργικότητα και 
την κριτική σκέψη τους. Όλες οι 
δράσεις που υλοποιήθηκαν στόχο 
είχαν την προβολή ενός κόσμου 
με αισθητικές και ηθικές αξίες και 
την προώθηση «του  πολιτισμού 
του διαλόγου», στους αντίποδες 
του πολιτισμού της βίας και της 
αντιπαράθεσης.      

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινη-
τικότητας έγιναν πολιτιστικές  πα-
ρουσιάσεις όλων των συμμετεχου-
σών χωρών καθώς και γνωριμίες 
και ανταλλαγές απόψεων  μεταξύ 
των μαθητών. Όλοι οι συμμε-
τέχοντες παρακολούθησαν μια 
μουσικοχορευτική παράσταση στο 
θέατρο με θέμα την ιστορία του 
Lodz και έτσι ήρθαν σε επαφή με 
την κουλτούρα και τον πολιτισμό 
της Πολωνίας.

Τέλος οι μαθητές από όλες τις 
χώρες παρουσίασαν το θεατρικό 
έργο  που δημιούργησαν ανά 
ομάδες και ολοκλήρωσαν κατά 
τη διάρκεια της επιμόρφωσης. 
Καλλιεργώντας πνεύμα συνερ-
γασίας και μέσα σε ένα κλίμα 
οικειότητας και σεβασμού του 
«άλλου» έγιναν παραγωγοί του 
πολιτισμού και οι πρωταγωνιστές 
μιας προσπάθειας σημαντικής και 
ενδιαφέρουσας. 

Στην κινητικότητα συμμετείχαν 
ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ 
Δράμας, κος Σαλής Αναστάσιος, 

η εκπαιδευτικός Κετσετσίδου Θεο-
δώρα, υπεύθυνη επικοινωνίας του 
Προγράμματος και η εκπαιδευτικός 

Φωτιάδου Κυριακή ενώ η επόμενη 
συνάντηση προγραμματίστηκε να 
υλοποιηθεί από τις 6-12 Μαρτίου 

2022 στην Αβέρσα της Ιταλίας με 
θέμα:  «θεατρική παράσταση από 
την ιστορία κάθε χώρας».    

Το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας ταξίδεψε στην Πολωνία 
μέσω του προγράμματος Erasmus +
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Ο αγροτικός τομέας αντι-
μετωπίζει τη μεγαλύ-

τερη πρόκληση, καθώς 
καλείται να εκσυγχρονιστεί 
και να γίνει ανταγωνιστι-
κός στο διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον.

Στην προσπάθεια αυτή, 
σημαντική υποστήριξη 
αναμένεται να προσφέρει 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), 
το οποίο θα διαχειριστεί 
πανευρωπαϊκά 672,5 δισ. 
ευρώ εκ των οποίων η 
Ελλάδα εξασφάλισε 30,9 
δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα 
είναι εμπροσθοβαρές, με 
την επόμενη διετία, 2022- 
2023, να είναι η πιο κρίσι-
μη για την υλοποίηση των 
έργων.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως 
η ηγέτιδα Τράπεζα στον 
αγροδιατροφικό τομέα, 
προσεγγίζει ολιστικά και 
με μακρόπνοη αντίληψη 
τους αγρότες. Στο πλαίσι-
ο αυτό, συμμετέχει στον 
κύκλο εκδηλώσεων που 
ξεκίνησε η Εθνική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών 
(ΕΘΕΑΣ), με τον αγροτικό 
κόσμο. 

Στην εκδήλωση αυτή, 
που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 8 Δεκεμβρί-
ου, στην Καβάλα συμμε-
τείχαν Συνεταιρισμοί και 
Οργανώσεις Παραγωγών 
της ευρύτερης περιοχής. 
Ενημερώθηκαν από τον 
Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ κ. 
Χρήστο Γιαννακάκη τόσο 
για το σκοπό της πρω-
τοβουλίας όσο και για τη 
σημασία της αξιοποίησης 
των χρηματοδοτήσεων 
του Ταμείου Ανάκαμψης 
από όλα τα συνεργατικά 

σχήματα της χώρας. Ο δι-
ευθυντής Κέντρων Επιχει-
ρηματικότητας Αγροτικού 
Τομέα, Διεύθυνση Αγροτι-
κής Τραπεζικής, Τράπε-
ζα Πειραιώς κ. Γιώργος 
Αβατάγγελος, καθώς και 
εκπρόσωπος του τεχνικού 
συμβούλου του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ανέλυ-
σαν εκτενώς τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και υλο-
ποίησης των επενδύσεων 
που παρέχονται στο πλαί-
σιο του προγράμματος.

Η Τράπεζα Πειραιώς 
βρίσκεται δίπλα στον αγρο-
διατροφικό τομέα και υπο-
στηρίζει τα βιώσιμα επεν-
δυτικά σχέδια, με στόχο 
την αύξηση της ποιότητας 
και της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων, την 
αύξηση της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγω-
γής, καθώς και την ανά-
πτυξη της συνεργασίας και 
εξωστρέφειας του χώρου. 

Ας δούμε, όμως, τί αφο-
ρά η χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Επενδύ-
σεις, οι οποίες εμπίπτουν 
σε μία ή περισσότερες 
από τις πέντε επιλέξιμες 
κατηγορίες: 
wψηφιακός 

μετασχηματισμός, 
wπράσινη μετάβαση, 
wεξωστρέφεια, 
wανάπτυξη οικονομιών 

κλίμακας μέσω 
συνεργασιών, εξαγορών 
και συγχωνεύσεων, 
wκαινοτομία – έρευνα 

και ανάπτυξη.

Πώς μπορεί να επωφε-
ληθεί ο αγροτικός τομέας;

Ο πρωτογενής τομέας 
της χώρας, ο οποίος ήταν 
ανθεκτικός την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης 
και φαίνεται να «αντέχει» 
και μέσα στην πανδημί-
α, μπορεί να αποτελέσει 
έναν από τους βασικούς 

πυλώνες της ελληνικής 
οικονομίας.

Το «Ελλάδα 2.0» μπορεί 
να είναι η ευκαιρία ανάδει-
ξης των πλεονεκτημάτων 
του αγροτικού τομέα. Μέσα 
από τη δράση «Μετασχη-
ματισμός στον γεωργικό 
τομέα», με προϋπολο-
γισμό 520 εκατ. ευρώ, 
μπορεί να αξιοποιηθούν 
χρηματοδοτήσεις, ώστε να 
υλοποιηθούν επενδύσεις 
έγκαιρα, οι οποίες σχε-
τίζονται με την πράσινη 
γεωργία, τη συνεργασία 
και την εξωστρέφεια. Τα 
προγράμματα αφορούν 
μεταξύ άλλων την καινο-
τομία και την μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, 
τον εκσυγχρονισμό του 
πρωτογενούς τομέα, την 
αναδιάρθρωση καλλιεργει-
ών και την γενετική βελτί-
ωση ζώων. Οι επενδύσεις 
πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση της ποιότητας και 
της προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων, στην αύ-
ξηση της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγω-
γής και στην αύξηση των 
εξαγωγών.

 Το «Ελλάδα 2.0» είναι 
η ευκαιρία ανάδειξης των 
ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων τόσο στην εγχώρια 
όσο και στη διεθνή αγορά. 
Και μάλιστα σε μια εποχή, 
όπου οι καταναλωτές επι-
ζητούν την υγιεινή διατρο-
φή. Τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα έχουν τις δυνα-
τότητες να κατακτήσουν τις 
αγορές, λόγω της υψηλής 
ποιότητάς τους, που οφεί-
λεται τόσο στο μικροκλίμα 
της χώρας όσο και στις με-
θόδους καλλιέργειας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης 
ανοίγει το δρόμο για έναν 
πιο ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα
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ΔΟΞΑ... 
από 
τα παλιά

Την στήλη επιμελείται ο Θόδωρος Μπουδακίδης

ΤΟΠΙΚά

Για το πρωτάθλημα της Γ΄  
Eθνικής, η ΔΟΞΑ αγωνίσθη-

κε μέχρι τώρα 2 φορές στην 
Χρυσούπολη, και κατάφερε να 
επιστρέψει νικήτρια.

Η πρώτη συνάντηση των δύο 
ομάδων ήταν στις 14 Φεβρουα-
ρίου 2016, και η ΔΟΞΑ με σκόρερ 
τον Δημήτρη Γαιδαρτζή, και την 
συμπαράσταση 150 περίπου 
φιλάθλων, πήρε την νίκη, έχοντας 
για πρώτη φορά στον πάγκο τον 
Κώστα Βασιλακάκη (μετά την 
παραίτηση του Ανδρέα Παντζι-
αρά). Με τη νίκη αυτή οι «Μαυ-
ραετοί» βρέθηκαν σε απόσταση 
αναπνοής από την 2η θέση, και 
συγχρόνως «έσπασε» το εντός 
έδρας αήττητο του Νέστου. Στις 
καθυστερήσεις του αγώνα οι γη-
πεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες, 
λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρι-
νη του Ζγκούρι.

Η επόμενη αναμέτρηση Νέ-
στου – ΔΟΞΑΣ, ήταν την επό-
μενη χρονιά, και συγκεκριμένα 
στις 21 Μαΐου 2017. Με ηγέτη 
και “διπλό’’ σκόρερ τον Βασίλη 
Βιτλή (61΄)(80΄). Η ΔΟΞΑ έκανε 
την ανατροπή, περιμένοντας με 
αγωνία την εκδίκαση της υπόθε-
σης του αγώνα Απόλλων Καλα-
μαριάς-Καρδία. Το αποτέλεσμα 
αυτό θα έκρινε ποια ομάδα θα 
βρισκόταν στην κορυφή της βαθ-
μολογίας. Εκτός από τα δύο γκολ, 
η ΔΟΞΑ είχε και 3 δοκάρια με 
τους Παβίσεβιτς (35΄) – Μπουσι-
νάκη (61΄) και Κωστόπουλο (76΄), 
ενώ στον πάγκο της ΔΟΞΑΣ ήταν 
ο Ανέστης Τσελεμπής (μετά την 
απόλυση του Παναγιώτη Τζανα-
βάρα). 

Νέστος Χρυσούπολης - ΔΟΞΑ
Αήττητη η ΔΟΞΑ στη Χρυσούπολη

ΔΟΞΑ: Σικαλιάς – Παπαζούδης – Παγώνης – Μκρτσιάν – Ιότι – Ιγκόρ - Δουκάκης – 
Πινδώνης – Βιτλής – Μπουσινάκης - Παναγιωτούδης.

Χρυσούπολη 
– ΔΟΞΑ  1-2 
(21-5-2017)  
Βασίλης 
Βιτλής. 
Ο “διπλός” 
σκόρερ 
της ΔΟΞΑΣ

Χρυσούπολη 
– ΔΟΞΑ  0-1 
(14-2-2016). 
Δημήτρης 
Γαιδαρτζής. 
Χάρισε 
τη νίκη 
στους «Μαυ-
ραετούς».
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Το θέμα της νομικής ανα-
γνώρισης της γυναικοτονί-

ας στο ποινικό μας δίκαιο, με 
αφορμή την νέα γυναικοκτονία, 
15η μέσα το 2021, επανέφερε 
ο βουλευτής Δράμας, και το-
μεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, Ξανθόπουλος, μιλώ-
ντας στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής, για το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Δικαιοσύνης  
σχετικά με την Εθνική Σχολή 
Δικαστών.

«Έχουμε ήδη φέρει το θέμα 
δύο φορές στη Βουλή, το έχετε 
απορρίψει και έχετε επιφυ-
λαχθεί να το αντιμετωπίσετε 
στο πλαίσιο μιας συνολικής 
αναμόρφωσης της νομοθεσίας 

για την ενδοοικογενειακή βία. 
Θα θέλαμε να μας ενημερώ-
σετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
αυτή η προσπάθεια και α έχετε 
προχωρήσει σε σύσταση νομο-
παρασκευαστικής επιτροπής», 
είπε ο κ. Ξανθόπουλος. Έκα-
νε επίσης αναφορά στο θέμα 
του αντιπροέδρου του ΣτΕ  
που παραιτήθηκε ζητώντας 
διευκρινίσεις για την ανυπαρ-
ξία ενημέρωσης και θεσμικής 
αντίδρασης από το υπουργείο 
Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο, 
σημείωσε, μεταξύ άλλων:
w Οι δικαστές εκτός από την 

επιστημονική κατάρτιση τους 

που είναι υψηλή, χρειάζεται 
να έχουν και ευρεία κοινωνική 
μόρφωση ώστε να είναι σε 
άμεση σχέση με την κοινωνία. 
Αυτό άλλωστε προβλεπόταν 
και στον ιδρυτικό νόμο της 
Εθνικής Σχολής Δικαστών. Σε 
αυτό το σημείο, διαπιστώνω 
πλημμέλεια στο ν/σ καθώς 
δεν υπάρχει τέτοια φροντίδα. 
Για παράδειγμα θα μπορούσε 
να συμπεριληφθεί εκπαίδευσή 
τους σε συνεργασία με το ΚΕ-
ΘΕΑ.
w Είναι αναγκαία η προφορι-

κή συνέντευξη αλλά με ένα μίνι-
μουμ ποσοστό, ώστε να μπορεί 
να διαγνωσθεί η ικανότητα του 
δικαστή, να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντα του. Το 30% των 
προφορικών είναι πολύ μεγάλο 
ποσοστό. Εμείς είχαμε νομο-
θετήσει το 15%, ενδεικτικά. 
Συζητάμε και το 20%  το οποίο 
θεωρούμε ικανοποιητικό.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Νέα παρέμβαση για την ανάγκη νομικής αναγνώρισης 
των γυναικοκτονιών – Ζήτησε διευκρινίσεις για τη στάση 
της κυβέρνησης στην υπόθεση του Αντιπροέδρου του ΣτΕ

Από τα αποτελέσματα του 
πρώτου γύρου των εκλογών 

για την ανάδειξη νέας ηγεσίας 
της δημοκρατικής παράταξης 
αναδείχθηκαν δύο σημαντικές 
παράμετροι που δεν είχαν επαρ-
κώς αξιολογηθεί ούτε από τους 
συνυποψηφίους ούτε από την 
παράταξη, τελικά ούτε από τα 
άλλα κόμματα. 

Η πρώτη αφορά την σαφή υπο-
γράμμιση του κενού που αφήνει 
η κυβερνητική πολιτική στη δια-
χείριση της καθημερινότητας των 
πολιτών, σε μια εξαιρετικά δύσκο-
λη περίοδο ανασφάλειας και ανη-
συχίας, παρά τη γενικότερη προ-
σπάθειά της να διατηρήσει μια, εν 
τέλει επίπλαστη εικόνα ευφορίας 
και susses story. Ταυτόχρονα, 
την ανικανότητα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να αφουγκραστεί 
τις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας και να δώσει πειστικές 

απαντήσεις.
Η δεύτερη παράμετρος έχει 

παραλήπτη το ίδιο το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και δείχνει με 
απόλυτη ευκρίνεια το πρόταγμα 
– πρόσταγμα για ανανέωση που 
σχηματοποιήθηκε στην επικράτη-
ση του Νίκου Ανδρουλάκη, νέου 
ηλικιακά, με επαρκή κομματική 
εμπειρία και ευρωπαϊκό αέρα και 
την ίδια ώρα άγνωστη, προς το 
παρόν, στο ευρύ κοινό πολιτική 
πρόταση.

Το ξεκάθαρο αίτημα των προ-
οδευτικών πολιτών, το οποίο - 
προς έκπληξη όλων - διατυπώθη-
κε κυρίως από τις νεότερες γενιές 
που μας τίμησαν με τη συμμετοχή 

τους για ανανέωση, δεν αφορά 
τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
υποψηφίων, αφορά τη σύγχρονη 
ιδεολογική ταυτότητα του χώρου 
και υποδεικνύει τις προσδοκίες 
που έχουν από εμάς για τη δια-
τύπωση προτάσεων που δίνουν 
έμφαση στον άνθρωπο, την κοι-
νωνική συνοχή, την ισότητα των 
ευκαιριών και την συμπερίληψη 
σε ένα περιβάλλον ασταθές, 
ταχύτατα μεταβαλλόμενο και σε 
πρώτη ανάγνωση οικονομικά 
απόλυτα απειλητικό. 

Η υποδεικνυόμενη από τους 
προοδευτικούς πολίτες Ανανέω-
ση, σημαίνει απαγκίστρωση από 
παλαιοκομματικές τακτικές ακαμ-
ψίας και καθήλωσης. Η κοινωνία 
των πολιτών, περισσότερο έτοιμη 
ίσως από την πολιτική ηγεσία, 
δείχνει τη σύγχρονη αντίληψη του 
ρόλου των παρατάξεων. Σήμερα 
ο σαφής ιδεολογικός προσανα-
τολισμός και οι ξεκάθαρες αρχές 
που διέπουν ένα κόμμα, δεν κιν-
δυνεύουν ούτε από τον διάλογο 
ούτε από τις συγκλίσεις. Η κα-
θαρότητα θέσεων δεν ταυτίζεται 
με κομματικές αγκυλώσεις, υλο-

ποιείται μέσα από συγκεκριμένες 
προτάσεις και παρεμβάσεις στην 
πολιτική καθημερινότητα.

Η προσεχής Κυριακή θα περά-
σει. Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, η 
νέα ηγεσία του χώρου της σοσι-
αλδημοκρατίας έχει την μεγάλη 
ευθύνη να ανταποκριθεί και να 
τιμήσει την τεράστια ευκαιρία που 
μας πρόσφεραν οι προοδευτικοί 
πολίτες.

Έχουμε χρέος να δώσουμε 
άμεσα λύσεις σε όλα τα υπαρκτά 
προβλήματα κοινοβουλευτικής 
εκπροσώπησης και να αποσα-
φηνίσουμε το πολιτικό μας στίγμα 
και την δική μας πρόταση στα  
αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητά τους οι 
πολίτες, κυρίως οι πιο ευάλωτοι 
και αυτοί που βρίσκονται στην πιο 
παραγωγική ηλικία στη δίνη της 
αγωνίας για το μέλλον.

Το μεγάλο στοίχημα για την 
παράταξη δεν είναι της επόμενης 
Κυριακής. Είναι της ερχόμενης 
Δευτέρας και πόσο “διαβασμένοι” 
θα είμαστε στο “μάθημα” που μας 
έδωσε η πέρα από κάθε προσδο-
κία συμμετοχή της κοινωνίας .

Την επόμενη ∆ευτέρα θα πάμε διαβασμένοι; 
Της Χαράς Κεφαλίδου
βουλευτού Ν. Δράμας και υπεύθυνης 
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων 
του Κινήματος Αλλαγής
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Η πρόσβαση των πολιτών σε 
επιδόματα και παροχές που 

δικαιούνται από τον ασφαλιστι-
κό τους φορέα είχε συνδεθεί για 
πολλά χρόνια με την ταλαιπωρί-
α, τις αλλεπάλληλες επισκέψεις 
και τις πολύωρες αναμονές σε 
υπηρεσίες.

Σήμερα, η κατάσταση αυτή αλ-
λάζει σταθερά προς το καλύτε-
ρο, με τη βοήθεια της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για τη βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης των πολιτών, ο Εθνικός 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.), παρέχει ηλεκτρο-
νικά πάνω από 50 υπηρεσίες 
σε ασφαλισμένους, εργοδότες 
και συνταξιούχους.

Τέλος το χάσιμο
χρόνου στις ουρές 
μέσω efka.gov.gr

Οι υπηρεσίες αυτές, που είναι 
προσβάσιμες μέσω της επί-
σημης ιστοσελίδας του φορέα 
https://www.efka.gov.gr επιτρέ-
πουν στους πολίτες να διεκπε-
ραιώνουν – μεταξύ άλλων – μια 
σειρά από θέματα που αφορούν 
επιδόματα και παροχές υγείας, 
χωρίς περιττές μετακινήσεις και 
χάσιμο χρόνου σε ουρές.

Πρόκειται, ειδικότερα, 
για τις εξής υπηρεσίες:

Ασφαλιστική ικανότητα: 
πρόκειται για το δικαίωμα πρό-
σβασης του ασφαλισμένου στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
(πάροχοι υγείας, φαρμακεία, 
συμβεβλημένοι γιατροί με τον 
ΕΟΠΥΥ κ.λπ.). Σήμερα, μέσω 
της πλατφόρμας, κάθε ασφα-
λισμένος μπορεί να ελέγξει 
εύκολα, γρήγορα και σε πραγ-
ματικό χρόνο την ασφαλιστική 
του ικανότητα.

Ηλεκτρονικά μπορεί πλέον να 
πραγματοποιηθεί και η χορή-
γηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 
Έμμεσου μέλους. Μέσω της 
υπηρεσίας αυτής το έμμεσο 
μέλος – δηλαδή σύζυγος ή/και 
παιδί του άμεσα ασφαλισμέ-
νου – μπορεί να απογραφεί 
διαδικτυακά, να συνδεθεί 
με τον άμεσα ασφαλισμένο 

και να ενημερωθεί αυτόματα 
το Μητρώο Ασφαλισμένων. 
https:/ /www.efka.gov.gr/el /
cho regese-aspha l i s t i kes -
ikanotetas-emmesoy-meloys-
kai-apographe-sto-metroo-toy-
e-ephka

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρ-
τας Ασφάλειας Ασθενείας 
(ΕΚΑΑ): Πρόκειται για δωρεάν 
κάρτα, που προσφέρει πρό-
σβαση σε ιατρικά αναγκαία και 
επείγοντα περιστατικά κατά 
την προσωρινή διαμονή του 
ασφαλισμένου σε μια από τις 
28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδί-
α, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία 
και την Ελβετία, με τους ίδιους 
όρους και το ίδιο κόστος (σε ορι-
σμένες χώρες, δωρεάν) με τους 
ασφαλισμένους της εν λόγω 
χώρας. Μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι 
μπορούν να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτησή τους για 
χορήγηση της Κάρτας και να 
τη λαμβάνουν άμεσα. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνονται 
σημαντικά οι ασφαλισμένοι 
που χρειάζεται να ταξιδέψουν, 
είτε προγραμματισμένα είτε 
εκτάκτως, σε κάποια ευρωπα-
ϊκή χώρα. https://apps.ika.gr/
eAccess/login.xhtml

Επίδομα Ασθενείας: το 
επίδομα δικαιούνται οι άμεσα 
ασφαλισμένοι που εργάζονται 
και λόγω σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας δεν μπορούν να ερ-
γασθούν προσωρινά και απου-
σιάζουν από την εργασία τους 
για περισσότερες από τρείς 
μέρες, για πρώτη φορά μέσα 

στο εργασιακό έτος.
Σήμερα, η διαδικασία αίτησης 

και χορήγησης του επιδόματος 
έχει απλοποιηθεί σημαντικά. 
Μέσω του συστήματος Ηλε-
κτρονικής Συνταγογράφησης 
της ΗΔΙΚΑ ο θεράπων ιατρός 
βεβαιώνει την ανικανότητα του 
ασφαλισμένου για εργασία, 
λόγω ασθένειας. Ο ασφαλι-
σμένος μπορεί να υποβάλει 
ηλεκτρονικά την αίτησή του 
στον ΕΦΚΑ, με χρήση των 
προσωπικών του κωδικών 
TAXISNET, χωρίς ταλαιπωρία 
και άσκοπες μετακινήσεις. https:
//www.efka.gov.gr/el/epidoma

Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Πληρωμής Εξόδων Κηδείας: 
αφορά το εφάπαξ ποσό που 
χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στον/στην 
επιμεληθέντα της κηδείας 
για άμεσα ή έμμεσα μισθωτό 
ασφαλισμένο ή συνταξιούχο 
θανόντα. Μέχρι πρότινος, η 
διαδικασία αυτή απαιτούσε 
μήνες για να ολοκληρωθεί, με 
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται 
άσκοπα οι συγγενείς. Πλέον, 
μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, 
τα έξοδα κηδείας μπορούν να 
πληρωθούν μέσα σε 15 ημέ-
ρες. https://www.efka.gov.gr/el/
elektronike-yperesia-pleromes-
exodon-kedeias

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
ΚΕ.Π.Α.: Τα ΑΜΕΑ μπορούν 
πλέον να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά Αίτημα Αξιολόγησης για 
Πιστοποίηση Αναπηρίας, να 
παρακολουθούν την πορεία 
του αιτήματος τους, να ενημε-
ρώνονται για την ημερομηνία 

εξέτασης τους από την αρ-
μόδια Υγειονομική Επιτροπή 
καθώς και για το αποτέλεσμα 
Γνωστοποίησης Αναπηρίας, 
να υποβάλλουν ενστάσεις κ.ά. 
https:/ /www.efka.gov.gr/el /
elektronikes-yperesies-kepa

Σημειώνεται, επίσης, ότι για 
όσες συναλλαγές δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν ηλε-
κτρονικά, παρέχεται μέσω της 
πλατφόρμας η δυνατότητα προ-
γραμματισμού ραντεβού στα 
φυσικά υποκαταστήματα του 
e-ΕΦΚΑ. Οι συναλλασσόμενοι 
με απλά βήματα επιλέγουν το 
υποκατάστημα και το τμήμα 
που επιθυμούν να εξυπηρε-
τηθούν και κλείνουν αυτόματα 
το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. 
Έτσι αποφεύγονται οι πολύω-
ρες αναμονές και εξασφαλίζεται 
καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων.

e-ΕΦΚΑ: Η αναβάθμιση 
της εξυπηρέτησης 
των πολιτών

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ θέτει 
σε εφαρμογή ένα ευρύτερο 
πλάνο δράσεων, για την ανα-
βάθμιση της εξυπηρέτησης 
των πολιτών, με χρήση ψη-
φιακών εργαλείων. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η λειτουργία 
του νέου, ενιαίου τηλεφωνικού 
κέντρου 1555 που λειτουργεί 
χωρίς χρέωση σε 24ωρη βάση, 
η υπηρεσία myEFKAlive για τη 
διευκόλυνση των κατοίκων των 
νησιωτικών περιοχών, η αύξη-
ση του αριθμού των υπηρεσιών 
που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ 
κ.ά.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για επιδόματα και τις παροχές του ΕΦΚΑ 
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Μέσα σε 14 ερωτήσεις και 
απαντήσεις, ο Ηλίας Μόσι-

αλος περιγράφει τι γνωρίζουμε 
ως τώρα για την παραλλαγή 
Όμικρον.

Ο καθηγητής του LSE στην Πο-
λιτική της Υγείας, ο οποίος αναγο-
ρεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, πα-
ραθέτει τα δεδομένα που έχουμε 
ως τώρα καθώς και το «καλό» και 
το «κακό» σενάριο. «Αν επικρα-
τήσει το καλό σενάριο, θα είναι η 
πρώτη φορά που θα έχουμε πιο 
μολυσματικό και λιγότερο επικίν-
δυνο στέλεχος», επισημαίνει.

Ο κ. Μόσιαλος σημειώνει ότι σε 
10-15 ημέρες θα έχουμε πλήρη 
στοιχεία για τη νέα μετάλλαξη, 
προειδοποιεί ότι πρέπει να φο-
βόμαστε πάντοτε την παραλλαγή 
Δέλτα και σημειώνει: «Η λύση 
είναι η αύξηση των εμβολιασμών 
και η τήρηση των κανόνων δημό-
σιας υγείας».

Μάλιστα, προσθέτει ότι σε λίγο 
καιρό θα έχουμε και αντιιικά φάρ-
μακα. «Στο μέλλον ίσως ο ιός εξε-
λιχθεί σε πιο μολυσματικό αλλά 
λιγότερο επικίνδυνο, ή -στο λιγό-
τερο πιθανό, ελπίζω, σενάριο- σε 
πιο επικίνδυνο. Στην περίπτωση 
αυτή, αν τα συμπτώματα είναι πιο 
έντονα, όπως με τον SARS-CoV-
1, η διάγνωση θα γίνεται πιο άμε-
σα και με συνδυασμό φαρμάκων, 
εμβολίων και έγκαιρης απομόνω-
σης θα αντεπεξέλθουμε».

Η ανάλυση του Ηλία 
Μόσιαλου και οι 14 
ερωτήσεις-απαντήσεις

Από το πρωί κυριαρχούν στα 
διεθνή ΜΜΕ δημοσιεύματα και 
απόψεις σχετικά με την εξασθένη-
ση της προστασίας των εμβολίων 
έναντι της παραλλαγής Όμικρον, 
βάσει εργαστηριακών μετρήσε-
ων, έως και 40 φορές χαμηλότε-
ρων αντισωμάτων.

Τι ισχύει όμως στην 
πραγματικότητα και πώς 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
τα δεδομένα που έχουμε 
μέχρι στιγμής;

Θα ξεκινήσω επαναλαμβάνο-
ντας πως η δημόσια υγεία είναι 
ένα διεπιστημονικό πεδίο που 
συνθέτει αναλύσεις και πληροφο-

ρίες από διαφορετικούς κλάδους 
για να βγάλει ασφαλή συμπερά-
σματα. Είναι άλλο θέμα η διάχυση 
της πληροφορίας και η εκλαΐκευ-
ση επιστημονικών πληροφοριών, 
και ένα άλλο θέμα η αναλυτική 
προσέγγιση και η αξιολόγηση 
σύνθετων δεδομένων, όπως η 
πανδημία που αντιμετωπίζουμε 
εδώ και 2 χρόνια.

Ας βάλουμε επομένως 
τα πράγματα σε μία σειρά.

1. Είναι από μόνη της η πτώση 
του τίτλου των εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων ενδεικτική, ακόμα 
και εάν είναι σημαντική, για την 
αποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων;

Η ανοσολογική απόκριση είναι 
πολυπαραμετρική. Για αυτό δεν 
υπάρχει ούτε για τον κορωνοϊό 
κάποιο όριο που να έχει τεθεί 
από ερευνητικό ή άλλο φορέα 
δημόσιας υγείας ως ‘’όριο ασφα-
λείας’’ ή ‘’όριο προστασίας’’ για τα 
εξουδετερωτικά αντισώματα που 
κάτω από αυτό θεωρούμαστε 
εκτεθειμένοι στον ιό.

2. Προκαλεί 
ανησυχία η πτώση;

Δυο σημεία εδώ.
Από τη μια έχουμε τους ανοσο-

κατασταλμένους που έχουν ιδιαι-
τερότητα αναφορικά με την κυττα-
ρική ανοσία. Εκεί ίσως και να είναι 
ενδεικτική και ανησυχητική.

Από την άλλη έχουμε τους 
ερευνητές που παράγουν και 
επεξεργάζονται τα δεδομένα που 
προκύπτουν από τις μελέτες 
για τον νέο ιό και μεταξύ αυτών 

και την κυτταρική ανοσία. Και 
για αυτούς η αβεβαιότητα είναι 
διαφορετική γιατί οφείλουν να δι-
ερευνήσουν το πρόβλημα και να 
επαναπροσδιορίσουν την ανοσο-
απόκριση ώστε να ενημερώσουν 
ή και να προειδοποιήσουν τους 
φορείς λήψης αποφάσεων. Θα 
θυμάστε, όμως, πως και για τη 
Βήτα είχαμε τέτοια εργαστηριακά 
αποτελέσματα, αλλά τελικά δεν 
υπήρχε ζήτημα με τα υπάρχοντα 
εμβόλια όσον αφορά την προστα-
σία από σοβαρή νόσο.

3. Έχουμε άλλες 
πληροφορίες;

Κυκλοφορούν διάφορες επι-
στημονικές παρατηρήσεις και 
αδημοσίευτες ακόμα εργαστηρι-
ακές μελέτες, που αφορούν τις 
καλλιέργειες κυττάρων με την 
συγκεκριμένη παραλλαγή, ή τις 
αλλαγές στη δομή του νέου ιού, 
αλλά τίποτα ακόμα δεν δείχνει 
πως υπάρχει συγκεκριμένος λό-
γος ανησυχίας.

4. Πότε θα γνωρίζουμε;

Θα ξέρουμε με ασφάλεια για 
την μετάδοση, την εισαγωγή στα 
νοσοκομεία ή την σοβαρότερη 
έκβαση της νόσου αν κάποιος 
κολλήσει την Όμικρον, αλλά και 
την αναγωγή ανά ηλικία ή κατά-
σταση εμβολιασμού (πλήρως / 
ατελώς / 2 ή 3 δόσεις) σε διάστη-
μα μικρότερο από 2 εβδομάδες 
από τα επιδημιολογικά και τα 
κλινικά δεδομένα που συλλέγο-
νται. Αυτά θα συμπληρώσουν την 
εικόνα των υπαρχόντων εργαστη-
ριακών δεδομένων.

5. Τι ξέρουμε για τα κλινικά 
δεδομένα επί του παρόντος;

Η πλειονότητα όσων κόλλησαν 
και όσων εχουν εισαχθεί στο 
νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστοι. 
Ξέρουμε επίσης από τα στοιχεί-
α του ECDC πως από τα 287 
κρούσματα στην ΕΕ, για όσα 
έχουν πληροφορίες, αφορούν 
ασυμπτωματικούς ή ήπια συ-
μπτωματικούς.

6. Αρκεί το γεγονός 
πως όσοι έχουν κολλήσει 
και ήταν ασυμπτωματικοί 
για να βγάλουμε 
συμπεράσματα ήδη;

Όχι, γιατί οι περισσότεροι ανή-
καν σε μικρότερες ηλικιακές ομά-
δες (κάτω των 40) και σε αυτές τις 
ηλικιακές ομάδες δεν έχουν συνή-
θως βαριά νόσηση. Άρα πρέπει 
να περιμένουμε για να έχουμε 
μεγαλύτερο δείγμα και από τη Ν. 
Αφρική και από την Ευρώπη για 
να εξάγουμε συμπεράσματα.

7. Έχουμε άλλες 
πληροφορίες;

Η ανάλυση των λυμάτων στη Ν. 
Αφρική δείχνει πως η έκταση της 
διασποράς είναι μεγαλύτερη από 
αυτή που έχει ποσοτικοποιηθεί 
επί του παρόντος μοριακά σε φο-
ρείς, και πρέπει να επιβεβαιωθεί 
με περαιτέρω αναλύσεις.

8. Στο καλό σενάριο που
η παραλλαγή Όμικρον είναι 
πιο μολυσματική και λιγότερο 
επικίνδυνη, μπορούμε να 
θεωρούμε πως πλησιάζει 

14 ερωτήσεις και απαντήσεις 

Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την παραλλαγή  Όμικρον 
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το τέλος της πανδημίας;

Μέχρι στιγμής οι 2 παραλλαγές 
που έχουν επικρατήσει, οι Άλφα 
και Δέλτα, είχαν αλλαγές σε σχέ-
ση με το αρχικό στέλεχος του ιού 
σε πιο μολυσματικό και λίγο πιο 
επικίνδυνο. Αν επικρατήσει το 
καλό σενάριο θα είναι η πρώτη 
φορά που θα έχουμε πιο μολυ-
σματικό και λιγότερο επικίνδυνο 
στέλεχος.

9. Επομένως οδεύουμε 
προς το τέλος;

Όχι απαραίτητα, κυρίως γιατί 
ο ιός κυκλοφορεί πολύ εύκολα, 
καθώς μεταδίδεται από προσυ-
μπτωματικούς και ασυμπτωμα-
τικούς, δισεκατομμύρια ανεμ-
βολίαστους και ως ενα βαθμό 
από εμβολιασμένους. Και να 
ξαναπούμε εδώ πως αναφορικά 
με το ιικό φορτίο και τη διάρκεια, 
οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον 
ιό σημαντικά λιγότερο.

10. Είναι πιθανό 
να δούμε και άλλες 
παραλλαγές του ιού 
τους επόμενους μήνες;

Ναι. Αλλά να θυμόμαστε πως 
δεν μπορούμε προφανώς να 
πιέσουμε τον ιό για να κατευθύ-
νουμε την πορεία της λοίμωξης 
που προκαλεί. Αλλά μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την διαθε-
σιμότητα των φαρμακευτικών και 
μη- φαρμακευτικών παρεμβάσε-
ων. Η λύση είναι η αύξηση των 
εμβολιασμών και η τήρηση των 
κανόνων δημόσιας υγείας. Σε 
λίγο καιρό θα έχουμε και αντιϊικά 
φάρμακα. Στο μέλλον ίσως ο ιός 
εξελιχθεί σε πιο μολυσματικό 
αλλά λιγότερο επικίνδυνο, ή -στο 
λιγότερο πιθανό ελπίζω σενάριο- 
σε πιο επικίνδυνο. Στην περίπτω-
ση αυτή, αν τα συμπτώματα είναι 
πιο έντονα, όπως με τον SARS-
CoV-1, η διάγνωση θα γίνεται πιο 
άμεσα και με συνδυασμό φαρμά-
κων, εμβολίων και έγκαιρης απο-
μόνωσης θα αντεπεξέλθουμε.

11. Άρα μετά από τόσο 
καιρό υπάρχουν ακόμα 
μόνο αβεβαιότητες;

Όχι ακριβώς. Έχουμε περισσό-
τερες δυνατότητες, έχουμε εμβό-
λια και φάρμακα και γνωρίζουμε 
ποια μέτρα δημόσιας υγείας είναι 
αποτελεσματικά. Δεν δικαιούμα-
στε να μιλάμε απαξιωτικά, και 
κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει 
τον τεράστιο όγκο επιστημονικής 
έρευνας που παράγεται καθημε-
ρινά σε όλο τον πλανήτη ώστε να 
είμαστε όλοι και προστατευμένοι 
και ενήμεροι και έτοιμοι να αντε-
πεξέλθουμε.

12. Να φοβόμαστε 
ή όχι την Όμικρον;

Αν είναι κάτι που πρέπει να 
φοβόμαστε είναι η Δέλτα. Αυτό 
πρέπει να θυμόμαστε. Να προσέ-
χουμε γιατί η Δέλτα σκοτώνει κα-
θημερινά δεκάδες συμπατριώτες 
μας και χιλιάδες ανθρώπους στον 
πλανήτη. Προέχει όλων η τήρηση 
των μέτρων προστασίας και η 

επιτάχυνση των εμβολιασμών.

13. Τι λένε οι εταιρείες 
Pfizer/ BioNTech για την 
αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων κατά της Όμικρον;

Σε σημερινή τους ανακοίνωση 
οι 2 εταιρείες παραθέτουν στοιχεί-
α που δείχνουν πως ίσως αρκούν 
2 δόσεις με τα τωρινά εμβόλια για 
την προστασία μας από σοβαρή 
νόσο αν κολλήσουμε. Αυτή η 
προστασία θα είναι ακόμα υψη-
λότερη μετά τις 3 δόσεις.

14. Τι κάνουμε τώρα, 
εν συμπεράσματι;

Δεν χρειάζεται απαξίωση των 
δυνατοτήτων που έχουμε να αντε-
πεξέλθουμε στην πανδημία. Ούτε 
πανικός. Χρειάζεται συνεχής 
αλλά κυρίως συνεπής ανάλυση 
των δεδομένων με διεπιστημο-
νική προσέγγιση. Χρειάζεται και 
λίγη υπομονή. Στις επόμενες 
10-15 μέρες θα έχουμε ασφαλή 
συμπεράσματα.

Η ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση για τον ταχύτερο ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της χώρας, 
καθώς η συνεχής κατάρτιση και 
πρόσληψη νέων γνώσεων είναι 
απαραίτητη σε κάθε εργασιακό 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης έχει θέσει ως προτεραιότη-
τά του την επένδυση και προώθη-
ση των ψηφιακών δεξιοτήτων για 
όλους τους πολίτες μέσα από μία 
σειρά πρωτοβουλιών και δράσε-
ων σε συνεργασία με τα υπόλοι-
πα υπουργεία και φορείς.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμ-
μαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότη-
τες και την Απασχόληση (National 
Coalition), το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και το Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν 
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που απευθύνονται σε στελέ-

χη του Δημοσίου Τομέα. Μέχρι το 
2025, περισσότεροι από 20.000 
δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαι-
δευτούν στις ψηφιακές δεξιότητες 
(skilling, upskilling, reskilling) 
μέσα από την πρωτοβουλία της 
Microsoft  «GR for Growth».

Από την Τετάρτη ξεκίνησε η 
πρώτη φάση των εκπαιδεύσεων 
σε στελέχη πληροφορικής του 
Δημοσίου Τομέα σε υπηρεσίες 
cloud της Microsoft όπως: 1) 

Azure Fundamentals, 2) Azure 
Administrator, 3) Azure Solutions 
Architect Expert, 4) Azure 
Solutions Architect Expert, 5) 
Azure Security Technologies, 6) 
Azure Data Fundamentals, 7) 
Azure Data Scientist Associate, 
8) Azure Data Engineer 
Associate, 9) Azure Database 
Administrator Associate, 10) 
Azure AI Fundamentals, 11) 
Azure AI Engineer Associate, 

12) Security, Compliance, and 
Identity Fundamentals, 13) 
Security Operations Analyst 
Associate, 14) Identity and 
Access Administrator Associate, 
15) Information Protection 
Administrator Associate και 16) 
Power Platform Fundamentals.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
είναι διαδραστικά, καθώς παράλ-
ληλα με τη συνεχή παρουσία και 
καθοδήγηση από τους εισηγητές 
περιλαμβάνουν και πρακτικά 
εργαστήρια (online labs). Η 
συμμετοχή στα προγράμματα 
και η δυνατότητα απόκτησης της 
αντίστοιχης πιστοποίησης είναι 
δωρεάν και η εκπαίδευση πραγ-
ματοποιείται στα ελληνικά και τα 
αγγλικά. Η πρώτη φάση του προ-
γράμματος, η οποία περιλαμβάνει 
3.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. 
Οι δράσεις πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχί-
ας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και 
την Απασχόληση.

Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 

Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας 
για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση (National Coalition)
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Τι θα γίνει αν μειωθεί 
η κατανάλωση 
λίπους στην ΕΕ και 
η Κίνα αποκτήσει 
αυτάρκεια σε κρέας 
και γαλακτοκομικά

Η παραγωγή βουτύ-
ρου, τυριού και χοιρινού 
κρέατος στην ΕΕ αναμέ-
νεται να μειωθεί, εφόσον 
επιβεβαιωθεί το σενάριο 
όπου η συνολική κατανά-
λωση λίπους στην ΕΕ θα 
μειωθεί στο συνιστώμενο 
επίπεδο από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ). Οι εξαγωγές όμως 
θα αντισταθμίσουν μέρος 
της απώλειας κατανάλω-
σης της ΕΕ.

Επίσης, στο σενάριο 
όπου η Κίνα φτάσει σε 
αυτάρκεια τόσο σε κρέας 
όσο και σε γαλακτοκομι-
κά, τότε το χοιρινό κρέας 
της ΕΕ θα επηρεαστεί  πε-
ρισσότερο, οδηγώντας σε 
μείωση της παραγωγής 
και των τιμών. Όμως οι 
χαμηλότερες εγχώριες 
τιμές οδηγούν σε αύξηση 
της κατανάλωσης.

Αυτές είναι μερικές από 
τις προβλέψεις στα δύο 
σενάρια που περιλαμβά-
νονται στην έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις γεωργικές προοπτικές 
για την περίοδο 2021-31 
που δημοσιεύθηκε στις 9 
Δεκεμβρίου 2021 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο σενάριο εξε-
τάζει μια σταδιακή μείωση 
στο συνιστώμενο από τον 
ΠΟΥ επίπεδο συνολικής 
κατανάλωσης λίπους 
κατά 30% σε επίπεδο 
ΕΕ. Αυτή η μετατόπιση 
προβλέπεται να οδηγήσει 
σε μείωση της ημερήσιας 
κατά κεφαλήν παροχής 
θερμίδων κατά 304 kcal 
το 2031. Οι υδατάνθρα-
κες και οι πρωτεΐνες 
μειώνονται κατά περίπου 
20 kcal συνολικά, ενώ η 
αναλογία θερμίδων φυτι-

κής προς ζωική παραμέ-
νει σταθερή (στο 2,5:1). Οι 
προβλέψεις του σεναρίου 
οδηγούν σε μείωση της 
εβδομαδιαίας κατά κεφα-
λήν κατανάλωσης κατά 17 
g για το βούτυρο, 84 g για 
το τυρί, 119 g για το χοι-
ρινό κρέας, 179 g για τα 
φυτικά έλαια και 345 g για 
τα φρέσκα γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

Η κατανάλωση και οι 
τιμές των πιο λιπαρών 
εμπορευμάτων μειώνο-
νται, αλλά η υψηλή ζήτηση 
εισαγωγών από τον υπό-
λοιπο κόσμο βελτιώνει 
τα εμπορικά ισοζύγια της 
ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ 
γίνεται καθαρός εξαγωγέ-
ας ηλιέλαιου σύμφωνα με 
αυτό το σενάριο, με θετικό 
ισοζύγιο 0,2 εκατομμυρί-
ων τόνων, πιθανώς λόγω 
της αυξανόμενης ζήτησης 
εισαγωγών από την Ασία 
και τη Μέση Ανατολή. Η 
κατανάλωση χοιρινού κρέ-
ατος μειώνεται κατά 19%, 
αλλά το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής της μείωσης αντι-
σταθμίζεται με αυξημένες 
εξαγωγές.

Σε αυτό το σενάριο, η 
παραγωγή βουτύρου και 
τυριού μειώνεται κατά 2% 
και 13% αντίστοιχα, ως 
αποτέλεσμα της πτώσης 
της ζήτησης. Όσον αφορά 
το βούτυρο, το μεγαλύτε-
ρο μέρος της απώλειας 
κατανάλωσης αντισταθ-
μίζεται από υψηλότερες 
εξαγωγές και χαμηλότερες 
εισαγωγές. Ωστόσο, για το 
τυρί, οι εξαγωγές αντιπρο-
σωπεύουν μόνο το 20% 

της παραλειπόμενης πα-
ραγωγής τυριού. Η παρα-
γωγή γάλακτος μειώνεται 
κατά 2%, με χαμηλότερη 
εγχώρια ζήτηση, οδηγώ-
ντας σε χαμηλότερο κο-
πάδι γαλακτοπαραγωγής. 
Όσον αφορά τις τιμές, οι 
πιο σημαντικές επιπτώ-
σεις στις τιμές παραγω-
γού της ΕΕ κυμαίνονται 
από πτώση 32% για το 
βούτυρο έως 15% για το 
χοιρινό κρέας. 

Τέλος, η χαμηλότερη 
παραγωγή γαλακτοπαρα-
γωγής και χοιρινού κρέα-
τος θα μπορούσε επίσης 
να τονώσει τη μείωση 
των συνολικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
στη γεωργία, κατά 4 Mt 
ισοδύναμα CO2, μειωμένη 
κατά 1,2% σε σύγκριση με 
την αρχική τιμή.

Το δεύτερο σενάριο 
εξετάζει τον αντίκτυπο 
της Κίνας να επιτύχει 
αυτάρκεια σε κρέας και 
γαλακτοκομικά προϊόντα 
έως το 2031. Επί του 
παρόντος, η Κίνα είναι ο 
μεγαλύτερος παραγωγός 
χοιρινού και πρόβειου 
κρέατος στον κόσμο, ο 
δεύτερος μεγαλύτερος 
παραγωγός πουλερικών 
και ο τέταρτος μεγαλύτε-
ρος παραγωγός βοείου 
κρέατος. Το χοιρινό κρέας 
είναι το πιο καταναλωτικό 
και ακολουθούν τα πουλε-
ρικά, το βοδινό και το πρό-
βειο κρέας. Παρόλο που η 
Κίνα προμηθεύει το μεγα-
λύτερο μέρος του κρέατος 
της στην εγχώρια αγορά, 
εξακολουθεί να είναι ο 

μεγαλύτερος εισαγωγέας 
χοιρινού και πρόβειου 
κρέατος στον κόσμο και 
ο δεύτερος μεγαλύτερος 
για το βόειο κρέας και τα 
πουλερικά. Όσον αφορά 
τις προβλέψεις, η κατανά-
λωση κρέατος στην Κίνα 
προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά σχεδόν 11 εκατομ-
μύρια τόνους τα επόμενα 
10 χρόνια. 

Η κινεζική αγορά γα-
λακτοκομικών είναι πολύ 
μικρότερη από την αγορά 
κρέατος, καθώς οι Κινέζοι 
καταναλωτές ανακαλύ-
πτουν μόνο σταδιακά νέα 
γαλακτοκομικά προϊόντα 
λόγω των ιστορικά υψη-
λών επιπέδων δυσανεξί-
ας στη λακτόζη. Το προϊ-
όν που καταναλώνεται και 
παράγεται περισσότερο 
είναι το πλήρες γάλα σε 
σκόνη (WMP). Η εξάρ-
τηση των κινεζικών εισα-
γωγών σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι για 
το κρέας. Για παράδειγμα, 
βασίζεται στις εισαγωγές 
για να καλύψει περίπου 
το ένα τρίτο της εγχώριας 
κατανάλωσης για τυρί 
και WMP. Η κατανάλωση 

γαλακτοκομικών προβλέ-
πεται να αυξηθεί μέτρια, 
κατά περίπου 200.000 
τόνους.

Η χαμηλότερη ζήτηση 
για εξαγωγές κρέατος και 
γαλακτοκομικών προϊ-
όντων στην ΕΕ οδηγεί 
σε χαμηλότερες τιμές 
παραγωγού, ιδίως για το 
χοιρινό κρέας και τον ορό 
γάλακτος σε σκόνη.

Η απώλεια της κινεζι-
κής ζήτησης εισαγωγών 
οδηγεί σε χαμηλότερες 
εξαγωγές της ΕΕ, και 
ειδικότερα στις εξαγωγές 
χοιρινού κρέατος της ΕΕ 
(μείωση κατά 256.000 τό-
νους). Ως αποτέλεσμα, η 
παραγωγή χοιρινού κρέ-
ατος στην ΕΕ θα μειωθεί 
κατά 138.000 τόνους και 
η κατανάλωση θα αυξη-
θεί κατά 108.000 τόνους 
λόγω των χαμηλότερων 
τιμών. Όσον αφορά τα 
γαλακτοκομικά, οι εξα-
γωγές και η παραγωγή 
μειώνονται επίσης λόγω 
της χαμηλότερης ζήτησης 
εισαγωγών στην Κίνα. 
Άλλοι εξαγωγείς γαλα-
κτοκομικών προϊόντων, 
όπως η Νέα Ζηλανδία, 
επηρεάζονται επίσης 
έντονα. Η πρόσθετη προ-
σφορά εξαγωγών οδηγεί 
σε περισσότερο αντα-
γωνισμό, χαμηλότερες 
τιμές και παραγωγή και 
υψηλότερη κατανάλωση. 
Όσον αφορά τον ορό 
γάλακτος, ένα υποπροϊόν 
της παραγωγής τυριού, η 
απώλεια των εξαγωγών 
ορού γάλακτος στην Κί-
να προκαλεί δραματική 
πτώση της τιμής, οδηγώ-
ντας σε μεγάλη αύξηση 
της κατανάλωσης ορού 
γάλακτος σε σκόνη στη 
βιομηχανία τροφίμων της 
ΕΕ. agroin.gr
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νων (με εμπειρία). Ανα-
λαμβάνω και φροντίδα 
νοικοκυριού. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6973304718.

(Χ565)

Ζητώ εργασία πρωινές 
ώρες για καθαρισμό 
οικιών ή φύλαξη ηλικιω-
μένων. Τηλ. επικοινωνίας 
6949540798 Ντανιέλα

(Χ552)

Ζητώ εργασία ως σερβι-
τόρος, λάντζα, εργάτης ή 
οπουδήποτε αλλού εντός 
ή εκτός νομού. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6998119465, 
Μάριος.

(Χ550)

Ζητώ εργασία σε κτήματα, 
κτηνοτροφεία ή θερμοκή-
πια με παροχή διαμονής. 
Τηλ. 6949714377 Βαγγέ-
λης.

(Χ549)

Κυρία 50 ετών, αναλαμβά-
νει τη φροντίδα ηλικιωμέ-
νων πρωινές ή απογευμα-
τινές ώρες, κ. Ντίνα, τηλ: 
6948281309.

(Χ536)

Κυρία 51 ετών, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών 
και ηλικιωμένων κατά 
τις πρωινές ώρες. κιν. 
6970556449 κα Μαρία 

(Χ 529)

Κυρία 53 ετών με εμπειρία 
αναλαμβάνει τη φύλαξη 

ηλικιωμένων πρωινές ή 
βραδινές ώρες. Πληροφο-
ρίες 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 ηλικιω-
μένων 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, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικιω-
μένων τις βραδινές 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 αναλαμβάνει 
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ: 6977146144 κα. 
Αναστασία 

(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, αναλαμβά-

νει υπεύθυνα την φροντί-
δα ηλικιωμένων ατόμων, 
όλο το 24ωρο. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6995369110 
κ. Άννα.

(Χ409)

Κυρία 55 ετών ανα-
λαμβάνει φύλαξη ηλι-
κιωμένων επί 24ωρου 
βάσεως. κα Βιολέττα. Τηλ: 
6994798365

(Χ404)

Κυρία αναλαμβάνει φύ-
λαξη ηλικιωμένων, ώρες 
ημέρες. Τηλ επικοινωνίας 
6974284022.

(X403)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ii

Ζητείται από μεγάλη εταιρία εξόρυξης 
και εμπορίας μαρμάρων ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
για πλήρη απασχόληση σε λατομείο μαρμάρων 

στην περιοχή της ∆ράμας
 

Αποστολή βιογραφικών / επικοινωνία
Υπ’ όψιν κας Περδίκη Μαριαλένας

e-mail: perdiki.m@hmg.gr
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6970020550 / 2521043119

         (Χ600)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙH

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο διώ-
ροφο σπίτι σε οικόπεδο 
800 τ.μ. στο Νικηφόρο 
∆ράμας. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6947998380

(Χ596)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη, περιποίηση και 
φροντίδα ηλικιωμένων. 
Εμπειρία μεγάλη. Τηλ. 
6938874524, κ. Αθηνά.

(Χ581)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σκαλιών 
καθώς και  τη φύλαξη 
ηλικιωμένων, κ. Φωτεινή, 
τηλ. 6985900450 

 (Χ 579)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σκαλιών 
καθώς και τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων απογευματινές 
ώρες, κ. Καλλιόπη. Τηλ. 
6978966585

 (Χ 578)

Αναλαμβάνω τη φύλαξη 
παιδιών και ηλικιωμένων. 
Είμαι διαθέσιμη και για 
οποιαδήποτε άλλη ερ-
γασία. Τηλ. 6940883561 
Αναστασία

(Χ576)

Αναλαμβάνω τη φροντί-
δα ηλικιωμένων για τις 
νυχτερινές ώρες. Τηλ. 
6988017083 κ. Σοφία.

(Χ567)

Ζητώ εργασία για φύλαξη 
και φροντίδα ηλικιωμέ-

Από την εφημερίδα 
ΧΡΟΝΙΚΑ

ζητείται άτομο
για τη διανομή
της εφημερίδας
Εργασία συνεχής 

με ασφάλιση.
Απαραίτητο δίπλωμα
οδήγησης μηχανής.

Βιογραφικό 
στο e-mail:

xenia.arg@gmail.com
                           (Χ601)

Ζητείται από μεγάλη εταιρία εξόρυξης 
και εμπορίας μαρμάρων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

-LOGISTICS για πλήρη απασχόληση στα γραφεία 
του εργοστασίου της εταιρίας 

στην περιοχή της ∆ράμας.
 
Αποστολή βιογραφικών / επικοινωνία
Υπ’ όψιν κας Περδίκη Μαριαλένας
e-mail: perdiki.m@hmg.gr
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6970020550 / 2521043119
                          (X603)

Η εταιρία  ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ   

ΒΙ.ΠΕ.  ∆ΡΑΜΑΣ

ζητά  :   Ηλεκτρολόγο Βιομηχανίας  
Προϋπηρεσία  επιθυμητή 
Πλήρης Απασχόληση
Επικοινωνία : Χαρίσκου Χρήστος 
Τηλεφ. : 2521081059 
e-mail : christos@solakismarble.gr
     (X613)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Από την Hellenic Security, εταιρία συστημάτων ασφα-
λείας με πάνω από 30 έτη συνεχούς παρουσίας στο 
χώρο, ζητούνται πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί ή ηλεκτρο-
λόγοι για μόνιμη εργασία
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• ∆ίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας
• Λευκό ποινικό μητρώο
Επιθυμητά προσόντα
* προϋπηρεσία στα συστήματα ασφαλείας
* άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας
* ξένες γλώσσες Αγγλικά ή Βουλγάρικα
Παροχές
• 5ήμερη, 8ωρη πλήρη απασχόληση, 
• ασφάλιση,  σταθερό μισθό 
• μπόνους μηνιαίως
• διαρκής εκπαίδευση από διπλωματούχους 
   ηλεκτρολόγους -κούς Π.Ε., Τ.Ε.  της εταιρίας. 
• πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό όχημα, 
• κινητό τηλέφωνο.
• άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
τηλ επικοινωνίας 6942054666
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος
                       (Χ614)



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

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 14970

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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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:
Δευτέρα 09:00-17:00

Τρίτη 09:00-17:00
Τετάρτη 09:00-15:00

Πέμπτη 09:00-14:00 πρωί 
& 17:30-20:30 απόγευμα
Παρασκευή 09:00-16:00

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) Στον αιώνα «του» οι Αθηναίοι 
έφαγαν με «χρυσά κουτάλια» 
(ονμστκ/νεολγκ).

2) «…τα χείλη των ασεβών», σε 
ένα τροπάριο της εκκλησίας μας. 
– Κάθε πρόβλημα έχει τουλάχι-
στον «μια».  

3) Συμπλεκτικό της Αρχαίας. – 
Μακάρι, άμποτε (χωρίς το πρώτο 
γράμμα). – Στην Αμερική «θείος», 
στην Ρωσία «πύραυλος».

4) Ανώτατος αξιωματικός της 
«βασιλικής αυλής», με πολλές 
αρμοδιότητες.

5) Δύο συνεχόμενα σύμφωνα, 
ένα Μες. Μαζ. Ενημ. – Τραγού-
δι με δύο φωνές, από τα ξένα 
«ντουέτο».

6) Οπτικά δοκάρια. – Υποθέτει. 
– Αρχαία πόλη (αντστρφ).

7) Μια από τις εφτά της Βυζαντι-
νής μουσικής. – Πιστή «φίλη» του 
παλιού «Ταρζάν».

8) «Αυτό», κυλώντας το βρήκε 
ο «τέντζερης». – Το βουνό αλ-
λιώς και μισό.

9) Όλο, αλλά όχι όλο.
10) Λέγονται αλλιώς οι πόντοι 

του μέτρου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) Αποθηκευτικός χώρος συνήθως 
«αυτό», σε σπίτι, ή μαγαζί. – Ειδικά κα-
ταστήματα, σε αεροδρόμια, ή τελωνεία με 
φτηνά προϊόντα (αρχκ). 

2) Ήρωας «της» ο Ράρος, τα Αρχαία χρό-
νια (ονμστκ).

3) Ο «πρώτος» στο Αρχαίο Αιγυπτιακό 
πάνθεο. – Ήρεμα, πράα.

4) Αρχαίο επικό αριστούργημα του Ομή-
ρου (νεολγκ).

5) Αγγλίδα «Κατερίνα». - «…Μανιόν» πε-
ριοχή της Γαλλίας.

6) Κρατάω, φέρω επάνω μου. – Ψωμοτύ-
ρι περίεργων.

7) Ο θεός στα Φοινικικά. – Γλυκός, ευχάρι-
στος (αρχ). – Το «και» του Οράτιου.

8) Παροχή ομαδικού φαγητού, όπως στον 
στρατό (νεολγκ).

9) Διπλό, στο όνομα της «Καστούρα», και 
της «Ντάριο». – Μόνο το βράδυ φαίνεται 
«αυτό» (μια γρφ).

10) Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο 
μιας εταιρείας «κι αυτή», και ανήκει στο 
ενεργητικό της. – Αρχικά πρώτης στήλης 
καταστάσεων. - «Μαίρη…» προπολεμική 
καλλιτέχνιδα μας.

Ο Συνεργάτης
«Λεξίγριφος»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Sudoku
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

v
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά 
με τα δρομολόγια  εντός 

του Νομού μπορείτε 
να επικοινωνείτε με το 

Σταθμαρχείο Δράμας στο 
2521032421

ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 09:00 - 21:00 
AΠΟ ΑΘΗΝΑ: 09:15 - 21:45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 06:00 - 08:30 
- 11:30 - 13:00 - 14:30 - 16:30 

- 18:30 - 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 08:30 - 11:

00 - 14:00 - 16:00 - 17:30 - 19:
00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:30 - 10:00 
- 11:30 - 13:00 - 14:30 - 16:30 

- 18:30 - 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 10:30 - 12:

30 - 14:00 - 16:00 - 17:30 - 19:
00 - 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:30 - 11:30 
- 13:00 - 14:30 - 16:30 - 18:30 

- 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 10:30 - 14:00 
- 16:00 - 17:30 - 19:00 - 21:00

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 06:00 - 07:00 
- 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 
- 12:00 -13:00 - 14:00 - 15:00 

- 16:00 - 17:00 - 
18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 06:00 - 07:00 
- 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 
- 12:00 - 13:00 - 14:00 - 14:30 
- 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 

- 19:00 - 20:00 - 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:00 - 08:00 
- 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 

- 13:00 - 

14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 
- 18:00 - 19:00 - 21:00 

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07:00 - 08:00 
- 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 

- 13:00 - 
14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 
18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 08:00 - 09:00 

- 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 
- 14:00 - 

15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 
19:00 - 21:00

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 08:00 - 09:00 
- 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 
- 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 
- 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:30

ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

AΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:15 - 13:15
ΑΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 06:30 - 12:50 

- 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
AΠΟ ΔΡΑΜΑ: 19:00
ΑΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 12:50 

tΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΕ

Δράμα – Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση: 10:10

Άφιξη: 14:12
(Αμαξοστοιχία 91 IC)

Θεσσαλονίκη – Δράμα
Αναχώρηση 05:50

Άφιξη: 10:08
(Αμαξοστοιχία 600Α IC)

Δράμα – Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση: 10:11

Άφιξη: 14:19
(Αμαξοστοιχία Λ600Α)

Αλεξανδρούπολη – Δράμα
Αναχώρηση: 05:59

Άφιξη: 10:09
(Αμαξοστοιχία Λ91)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝj 

Καβάλα προς Αθήνα
08:25 Δευτέρα, Τετάρτη

09:40 Σάββατο
20:00 Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Κυριακή

Αθήνα προς Καβάλα
07:00 Δευτέρα, Τετάρτη

08:15 Σάββατο
18:30 Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Κυριακή

Τα δρομολόγια ισχύουν 
έως τέλος Δεκεμβρίου

TTΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΘΑΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ

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

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

17:30, 19:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝΟΣ 
ΘΑΣΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ

Από Θάσο: 07:15, 
12:00, 15:45

Από Καβάλα: 09:15, 
14:00, 17:30

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. ΟΥΜΠΕΡΤΟ 2. ΚΑΙΡΙΟΣ - ΜΑ 3. ΑΙΤΗΤΕ 
- ΓΑΝ 4. ΖΝ - ΝΕΣΤΟΣ 5. ΙΑΧΗ - ΑΡΙΑ 6. ΑΔΗΣ 
- ΔΑΝ 7. ΝΕΡΟ - ΤΣΙ 8. ΠΑΝΤΕΛΟΝΑ 9. ΤΟΜ 
- ΑΚΙΣ 10. ΤΣΙ – ΤΙΠ - ΘΑ  

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΟΚΑΖΙΟΝ - ΤΤ 2. ΥΑΙΝΑ - ΕΠΟΣ 3. ΜΙΤ - 

ΧΑΡΑΜΙ 4. ΠΡΗΝΗΔΟΝ 5. ΕΙΤΕ - ΤΑΤ 6. ΡΟΕΣ 
- ΣΤΕΚΙ 7. ΤΣ – ΤΑ - ΣΛΙΠ  8. ΓΟΡΔΙΟΣ 9. ΜΑΣΙΑ 
10. ΠΑΝ - ΑΝΤΑΡΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ε1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 

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

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 

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

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 

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

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

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Για τέταρτη δόση 
εμβολίου κατά του 

κορωνοϊού αναμένεται 
να αποφασίσει η Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών 
με τις σχετικές ανακοι-
νώσεις να αναμένονται 
την ερχόμενη εβδομά-
δα.

Το ενδεχόμενο τέταρ-
της δόσης θα αφορά 
μόνο όσους είναι ανοσο-
κοτεσταλμένοι και δεν θα 
αφορά τους υπόλοιπους 
πολίτες, εκτός κι αν με 
την πάροδο των μηνών 
τεθεί θέμα λόγω κάποιας 
νέας μετάλλαξης.

Σχετικά με όσους 
έχουν νοσήσει και πρέ-
πει να εμβολιαστούν 
πά νω στο τρίμηνο, όταν 
και λήγει το πιστοποιητι-
κό νόσησης, η Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών 
ανα μένεται τις επόμενες 
ημέρες να διευκρινίσει ό-

τι θα κάνουν ένα εμβόλιο 
στους τρεις μήνες και θα 
ορίσει το χρονικό πλαί-
σιο (3 ή 6 μήνες μετά) 
για τη δεύτερη δόση.

Την είδηση για την 
χορήγηση της τέταρτης 
δόσης στους ανοσοκα-
τεσταλμένους, μετέδωσε 
η ΕΡΤ, ενώ σε δηλώσεις 
της στο iatropedia.gr  η 
Πρόεδρος της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολια-
σμών, Μαρία Θεοδωρί-
δου επιβεβαίωσε πως 
«είναι στο πρόγραμμα 
να το συζητήσουμε στην 
Επιτροπή και είναι μέσα 
στα θέματα που συζη-
τούνται και διεθνώς. 
Αυτό που θέλω να το-
νίσω, επειδή ο κόσμος 
μπερδεύεται, δεν είναι 

για τον γενικό πληθυ-
σμό. Εάν υπάρξει μια 
ομάδα που θα πάρει 
τέταρτη δόση, να το το-
νίσετε, είναι άτομα που 
έχουν συγκεκριμένο 
πρόβλημα ανοσοκατα-
στολής, π.χ. μεταμο-
σχευμένοι».

Το ενδεχόμενο χορή-
γησης τέταρτης δόσης 
για καλύτερη προστασία 
από τη μετάλλαξη Ομι-
κρον δεν απέκλεισε και 
η καθηγήτρια επιδημιο-
λογίας και προληπτικής 
ιατρικής στο ΕΚΠΑ Θεο-
δώρα Ψαλτοπούλου.

Σε αντίστοιχη δήλωση 
προχώρησε ο  διευ-
θύνων σύμβουλος της 
Pfizer Άλμπερτ Μπουρ-
λά. Ανέφερε ότι μπορεί 

να χρειαστεί μια τέταρτη 
δόση για καλύτερη προ-
στασία έναντι του νέου 
στελέχους, καθώς οι 
αρχικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την 
προστασία των αντισω-
μάτων με δύο δόσεις.

Η κ. Ψαλτοπούλου 
εξήγησε ότι το ανοσο-
ποιητικό σύστημα είτε 
αν νοσήσουμε είτε αν 
εμβολιαζόμαστε εκπαι-
δεύεται καλύτερα και 
φτιάχνει αντισώματα για 
να αντιμετωπίζει καλύτε-
ρα τις μεταλλάξεις.

Την ίδια ώρα, ο 
υπουργός Υγείας, Θά-
νος Πλεύρης μιλώντας 
στο Πρώτο Πρόγραμμα 
105,8 κλείνει κάθε συ-

ζήτηση περί επέκτασης 
της υποχρεωτικότητας 
των εμβολιασμών στους 
50 ετών και άνω.

Σημείωσε ότι η κίνη-
ση των εμβολιασμών 
έχει φτάσει το τελευταίο 
διάστημα τον ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο, 68% στο 
γενικό πληθυσμό και 
78% στον ενήλικο πλη-
θυσμό. «Κινούμαστε σε 
πολύ υψηλά νούμερα. 
Εάν διατηρηθεί αυτός 
ο ρυθμός δεν θα χρει-
αστεί επέ κταση και σε 
άλλες ηλι κιακές ομάδες. 
Αλλά κρα τάμε ανοιχτή 
στη συζή τηση για το 
μέλλον», είπε χαρακτη-
ριστικά. in.gr

Στο τραπέζι η τέταρτη δόση εμβολίου 

Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

7ο χλµ ∆ράµας - Σερρών  

( 25210 74500

ΚΤΕΟ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
COURIER

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 47  
ΤΗΛ: 25210 48550  
FAX: 2521048554

ΤΗΛ: 25210 98396
ΚΙΝ.: 6979668616

Καλλίφυτος Δράμας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

PΡέλι
PΚρόσι
PΦύλαξη

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ
2ο χλµ ∆ράµας-Μικροχωρίου 

Τηλ & fax: 25210 58217
e-mail: repairautopro@gmail.com
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ΣΕ χθεσινή ανακοίνωση της 
επίσημης σελίδας της Δόξας 
Δράμας, στα κοινωνικά δί-
κτυα αναφερόταν τα εξής: «Η 
σημερινή εξέλιξη με τις πα-
ραιτήσεις του προέδρου και 
των μελών του Γ.Σ Δόξα Δρά-
μας και την πιθανή διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών στο σύλλο-
γο, δεν επηρεάζει σε καμμία 
περίπτωση τη συνέχεια της 
προσπάθειας της διοικούσας 
επιτροπής του συλλόγου, που 
έχει αναλάβει την οργάνωση 
και λειτουργία του ποδοσφαι-
ρικού τμήματος του συλλόγου. 
Ενημερώνει δε τους φίλους 
της ομάδας πως βρίσκεται 
σε διαδικασία ενίσχυσης του 
δυναμικού της με έμπειρους 
ποδοσφαιριστές προκειμένου 
πέρα από μία καλύτερη πορεί-
α να βοηθηθούν και οι ταλα-
ντούχοι νεαροί Δραμινοί.  Η 
μέχρι τώρα συνέπεια της 
διοικούσας επιτροπής προς 
όλες τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει, καθώς και η άψογη 
λειτουργία του ποδοσφαι-
ρικού τμήματος, αποτελούν 
εχέγγυα για την συνέχεια. Πε-
ριβάλλει με πίστη και στηρίζει 
τα νέα αυτά παιδιά, όπως και 
το τεχνικό επιτελείο». 

@

ΣΕ δεύτερη ανακοίνωση 
που συμπλήρωνε την πρώτη 
αναφέρει τα εξής:

«Οι μάσκες επιτέλους 
έπεσαν! Ο πρόεδρος του Γ.Σ 
Δόξα Δράμας κ. Δεβρίκης 
προφασιζόμενος λόγους 

φθηνούς, ανάξιους χαρακτη-
ρισμών και στην πιο δύσκολη 
καμπή του πρωταθλήματος 
δραπέτευσε από την ομάδα 
δηλώνοντας την παραίτησή 
του αλλά και συμπαρασύρο-
ντας μαζί του δυστυχώς και 
πολλά από τα υπόλοιπα μέλη 
του συμβουλίου. Το μηδαμινό 
έργο του ως προέδρου του 
συλλόγου είναι γνωστό. Οι 
δε παλινωδίες του σε σοβαρά 
θέματα ακόμη γνωστότερες. 
Η διοικούσα επιτροπή που 
ανέλαβε την ευθύνη, αυτή 
την ευθύνη που φοβήθηκε ο 
κ. Δεβρίκης να σηκώσει, την 
οργάνωση και τη λειτουργία 
του ποδοσφαιρικού τμήματος 
στην Γ´ Εθνική, καθώς και 
την παράλληλη οργάνωση και 
λειτουργία άλλων δύο ομάδων 
του συλλόγου των Καστρινού 
Α’ και Β’, ανακοινώνει πως θα 
συμμετάσχει στις εκλογές του 
Ερασιτέχνη που θα προκηρυ-
χθούν άμεσα. Σύμμαχοι στην 
προσπάθεια αυτή ανάληψης 
της διοίκησης του ερασιτέ-
χνη, οι ισχυροί χορηγοί της 
διοικούσας που δεν αμφισβη-
τούνται πλέον από κανέναν 
ως προς την προσφορά τους 
έως τώρα στο σύλλογο και 
την εμπιστοσύνη με την οποία 
περιβάλλουν την επιτροπή. Η 
αγωνιστική δράση της Δόξας 
συνεχίζεται απρόσκοπτα και 
με πολλή μεγάλη διάθεση κα-
θώς και των δύο ομάδων του 
Καστρινού». 

@

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ τα δω-
ρεάν τεστ ανίχνευσης κρου-
σμάτων κορωνοϊού στον Δήμο 
Δοξάτου από την κινητή μο-
νάδα του ΕΟΔΥ. Την Τετάρτη 
15 Δεκεμβρίου θα πραγμα-
τοποιηθούν τεστ στην Κοινό-
τητα Δοξάτου από τις 09.30 
έως 13.30. Οι εξεταζόμενες/
εξεταζόμενοι θα πρέπει να 
φέρουν μαζί τους, Αστυνομική 

Ταυτότητα  και ΑΜΚΑ. Για 
την επικοινωνία των αποτε-
λεσμάτων θα πρέπει να δοθεί 
αριθμός κινητού τηλεφώνου.

 
@

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ καθα-
ριότητας του Δήμου Δοξάτου 
είναι παράδειγμα προς μίμη-
ση ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρ-
χος Δοξάτου, αναφέροντας 
ότι: «Η τιμιότητα υπάρχει!! 
Πρέπει να αναδεικνύεται και 
να αναγνωρίζεται. Πριν λίγες 
ημέρες και συγκεκριμένα την 
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, το 
πλήρωμα απορριμματοφόρου 
του Δήμου μας, βρήκε σε 
δρόμο της Κοινότητας Αγίου 
Αθανασίου ένα πορτοφόλι 
(μικρή τσάντα) που περιείχε 
χρήματα, πιστωτικές κάρτες 
και λοιπά είδη αξίας. Παραδό-
θηκε στο Αστυνομικό τμήμα 

Δοξάτου. Ο δικαιούχος ανα-
ζητήθηκε, βρέθηκε και το πα-
ρέλαβε. Συγχαίρουμε για την 
πράξη τους, τους εργαζόμε-
νους στον Δήμο μας Παντού-
δη Άρη, Μάλλιου Μαργαρίτα 
και Κοτζαμάνη Απόστολο». 

@

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ στις 18.00 
το απόγευμα της επόμενης 
Τετάρτης το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Δράμας με 
16 θέματα. Ανάμεσα στα θέ-
ματα που θα συζητηθούν είναι 
και η κατάρτιση του Τεχνικού 
προγράμματος του Δήμου 
Δράμας για το 2022 αλλά και 
η έγκριση ή μη, της απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Δράμας, σχετικά 
με την επιβολή φόρων, τελών 
και δικαιωμάτων για το 2022. 

[ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ]

Βαγγέλης Ψωμάς


