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50 Χρόνια αντικειμενικής και έγκυρης 
ενημέρωσης και συνεχίζουμε…

Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης      2541027717     2541074070

Έχουν δίκιο να γελάνε οι Ξανθιώτες  με τον Δήμο Ξάνθης, 
που αποφάσισε μέσα στην κορύφωση των ΘΛΕ 
να ξεστολίσει μέρος της πόλης από τον
 Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο. «Τα μεταξωτά εσώρουχα, 
θέλουν και επιδέξιους πισινούς» και αυτό 
δεν το καταλάβατε ούτε εσείς ούτε και οι προηγούμενοι 
από εσάς, που ήταν ότι χειρότερο πέρασε 
από τον Δήμο μέχρι σήμερα

Απαράδεκτο και κατακριτέο... 
Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα
των ΘΛΕ και εκτός από την 28ης και την 
Κεντρική Πλατεία κάποιες στιγμές, πουθενά 
αλλού δεν υπάρχει καρναβαλική μουσική.
 Κύριε Ασκαρίδη, ο Δήμος δεν προμηθεύτηκε 
τις ηχειοκόρνες μόνο για τα Χριστούγεννα...

Συνεχίζουν αθρόες 
οι λαθροεισβολές από τον 
Έβρο, ο οποίος τελικά 
δεν είναι απροσπέλαστος 
κύριε Χρυσοχοΐδη

Πάνε εκείνες οι βαρύγδουπες 
αποκλειστικές ειδήσεις 
περί κοπής Βασιλόπιτας 
της ΝΟΔΕ Ξάνθης, 
με την παρουσία
 υψηλόβαθμου στελέχους. 
Βασιλόπιτα τέλος…

Δήμος Τοπείρου:

Με επιτυχία η παρουσίαση Δομής 
Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
Θ. Μίχογλου:
«Αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και θα ζητήσουμε και παράταση..»

Διαβάστε, αναλυτικά,
όλο το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων 

της Καθαράς Δευτέρας
στο Δήμο Αβδήρων Σελ. 4

Κλειστά τα σχολεία 
στην Ξάνθη
την Παρασκευή 
εξαιτίας των ΘΛΕ

Το ΔΣ του συλλόγου 
Υπαλλήλων Π.Ε. Ξάνθης 
συναντήθηκε με τον 
Εντεταλμένο Σύμβουλο 
Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
της Π.Α.Μ.Θ. 
Κ. Κουρτίδη
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Σαν σήμερα. . .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ιδιοκτήτης: Σταύρος Κ. Βλαχόπουλος
Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος Κ. Βλαχόπουλος
Συντάκτες: Βηθλεέμ Τσακίδου, Ντιάνα Τσερβονίδου

Δημοσιεύσεις Δημοσίου  2,0 Ευρώ το εκατοστό
- Για καταχωρήσεις που βαρύνουν

μειοδότες 5,0 Ευρώ το εκατοστό

ΦΕΚ 1267 Τεύχος Β’ 9/9/05

Αριθμός Κατοχύρωσης Σήματος
150636

Δικαιούχος: Βλαχόπουλος Σταύρος

 Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
προσωπικές απόψεις και δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκη την διεύθυνση της εφημερίδας.
 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η 
καταπαράφραση, η διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιον-
δήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προ-
ηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
 Νόμος 2121/1993 και κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Γραφεία - Τυπογραφεία
Τρικούπη 7 - 67100 ΞΑΝΘΗ

Τηλ.: 25410-23262, Fax: 25410-22549
Κωδ. ΕΛΤΑ 1861

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ιδιωτών  100 €
Συλλόγων  200 €
Τραπεζών  300 €

Οργανισμών  400 €
Αν. Εταιρειών  400 €

Δήμων  800 €
Υπουργείων 1.000 €

Δημ. Υπηρεσίες 500 € 
Αντιπεριφ. 1.000 €

Περιφέρειες 1.000 €
Νομ. Προσώπων 800 € 

Σαν σήμερα. . .

Στις παραπάνω τιμές
δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η εφημερίδα, η ιδιοκτησία της και οι εργαζόμενοι, ουδεμία ευθύνη φέρουν για 
δημοσιεύσεις αγγελιών πώλησης - εύρεσης εργασίας - ζήτησης εργασίας.

Οικονομ ία . . .

26  Φεβρουαρίου
H 26η Φεβρουαρίου είναι η 57η ημέρα του έτους 

Κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. 
Υπολείπονται 308 ημέρες (309 σε δίσεκτα έτη).

Σε λειτουργία η διεπαφή «Taxis 7»
Τι αλλάζει στις οφειλές, τους συμψηφισμούς και την εξόφληση

  Μια σημαντική διασύν-
δεση υπηρεσιών και πλη-
ροφοριακών συστημάτων 
της Δημόσιας Διοίκησης 
ολοκληρώθηκε, βάζοντας 
τέλος σε μια ακόμη απαρ-
χαιωμένη και χρονοβόρα 
διαδικασία που ταλαιπω-

ρούσε τους πολίτες. Εδώ 
και λίγες ημέρες, η Γενική 
Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης σε συνερ-
γασία με την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
έθεσε σε λειτουργία τη δι-
επαφή «Taxis 7», η οποία 
αφορά τον αυτόματο συμ-
ψηφισμό οφειλών των 
φορέων της Κεντρικής 
Διοίκησης με βεβαιωμέ-
νες οφειλές προμηθευτών 
που τηρεί η ΑΑΔΕ.
  Με τη διεπαφή «Taxis 7» 
αυτοματοποιείται, ψηφιο-

ποιείται και επιταχύνεται 
συνολικά η διαδικασία 
εκκαθάρισης και πληρω-
μής από τους φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ετη-
σίως εκτελούνται 150.000 
εντάλματα πληρωμής, με 

τα 60.000 από αυτά να 
αφορούν συμψηφισμούς. 
Σε περιόδους αιχμής μπο-
ρεί να φτάσουν τα 1.000 
ημερησίως. Αυτή η διαδι-
κασία έως τώρα ήταν χει-
ρόγραφη και η ανταλλαγή 
των εγγράφων μεταξύ των 
υπηρεσιών γινόταν με 
φαξ. Με την αυτοματοποί-
ηση που επιφέρει η διεπα-
φή «Taxis 7» εξαλείφονται 
λάθη που οφείλονταν σε 
λανθασμένες καταχωρή-
σεις στοιχείων ή σε δυσα-
νάγνωστα έγγραφα, ενώ 
επιταχύνεται η διαδικασία 

των πληρωμών.
  Επιπλέον, με τη νέα δια-
δικασία οι υπάλληλοι που 
διεκπεραιώνουν τις πλη-
ρωμές δεν θα ελέγχουν 
την φορολογική ενημε-
ρότητα των δικαιούχων, 
καθώς η απάντηση της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ εμπεριέ-
χει και αυτή την πληρο-
φορία. Πλέον, σε περι-
πτώσεις συμψηφισμών, 
η εξόφληση είναι εφικτή 
εντός 2-3 ημερών, μειώ-
νοντας το χρόνο εκκαθά-
ρισης στο μισό. Αντίστοι-
χα, για τους φορολογικά 
ενήμερους προμηθευτές 
η εξόφληση πραγματο-
ποιείται αυθημερόν.
  Ο Υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Κυριάκος Πιερρα-
κάκης δήλωσε: «Σήμερα 
παραδίδουμε μια ακόμη 
εφαρμογή απλοποίησης 
των διοικητικών διαδι-
κασιών, η οποία αφορά 
άμεσα χιλιάδες ιδιώτες 
που συναλλάσσονται με 
το Δημόσιο. Πλέον οι συμ-
ψηφισμοί και όλες οι πλη-
ρωμές μεταξύ φορέων της 
Κεντρικής Διοίκησης και 
ιδιωτών ψηφιοποιούνται 
και αυτοματοποιούνται 
πλήρως, κάτι που σημαί-

νει ταχύτητα και ακρίβεια 
στις συναλλαγές».
  Ο Υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας 
δήλωσε: «Ένα ακόμα 
βήμα για τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό του Κρά-
τους πραγματοποιήθηκε 
με τη νέα διεπαφή "Taxis 
7", η οποία διασυνδέει την 
ΓΓΠΣΔΔ και την ΑΑΔΕ για 
την επιτάχυνση των δια-
δικασιών συμψηφισμού 
δαπανών και πληρωμών 
μεταξύ Δημοσίου και προ-
μηθευτών. Η νέα διεπαφή 
θα διευκολύνει τη διαχεί-
ριση περίπου 150.000 
ενταλμάτων ετησίως και 
θα μειώσει σημαντικά τον 
απαιτούμενο χρόνο εξό-
φλησής τους. Το Κράτος 
αλλάζει, απλοποιούνται 
διαδικασίες, επιλύονται 
χρόνια προβλήματα και 
στρεβλώσεις προς όφε-
λος των πολιτών».
  Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης Δημοσθένης Αναγνω-
στόπουλος δήλωσε: «Με 
σύμμαχο μας την υπο-
δομή και την τεχνογνω-
σία της ΓΓΠΣΔΔ και με 
τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ, 
υλοποιήσαμε μια ακόμη 
εφαρμογή απλοποίησης 
και αυτοματισμού της 
ψηφιακής λειτουργίας 
του Κράτους. Χρονοβό-
ρες διαδικασίες που σε 
σημαντικό βαθμό διενερ-
γούνταν χειρωνακτικά 
και με αποστολή φαξ (!) 
πλέον αντικαθίστανται με 
ολοκληρωμένα πληροφο-
ριακά συστήματα και με 
διεπαφές μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ 
και άλλων φορέων. Μέρα 
με την ημέρα μετασχημα-
τίζουμε το Κράτος στον 
21ο αιώνα».

Γεγονότα
• 364 - Ο Ουαλεντινιανός Α΄ ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας.
• 1266 - Μάχη του Μπενεβέντο: ο στρατός του Καρόλου, κόμη του 
Ανζού, νικά τις γερμανικές και σικελικές δυνάμεις υπό τον βασιλιά 
Μανφρέδο της Σικελίας. Ο Μανφρέδος σκοτώνεται στη μάχη.
• 1815 - Ο Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας δραπετεύει από την Έλβα.
• 1822 - 2.000 Οθωμανοί λεηλατούν και πυρπολούν τη Χαλαν-
δρίτσα Αχαΐας.
• 1876 - Η Ιαπωνία και η Κορέα υπογράφουν συνθήκη με την οποία 
οι Ιάπωνες υπήκοοι αποκτούν το δικαίωμα της ετεροδικίας, ανοίγουν 
τρία λιμάνια στο ιαπωνικό εμπόριο και τερματίζεται το καθεστώς της 
Κορέας ως χώρα υποτελής στη δυναστεία Τσινγκ της Κίνας.
• 1914 - Καθελκύεται στο Μπέλφαστ ο Βρεταννικός, αδελφό 
πλοίο του Τιτανικού.
• 1929 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ υπογράφει εκτελε-
στικό διάταγμα για την ίδρυση του εθνικού πάρκου Γκραντ Τέτον στο 
Ουαϊόμινγκ.
• 1935 - Ο Ρόμπερτ Ουάτσον-Ουάτ πραγματοποιεί μία επίδειξη που 
οδηγεί άμεσα στην ανάπτυξη των ραντάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
• 1936 - Νεαροί Ιάπωνες αξιωματικοί του στρατού επιχειρούν πραξι-
κόπημα εναντίον της ιαπωνικής κυβέρνησης.
• 1960 - Αεροσκάφος της Alitalia συντρίβεται, λίγο μετά την απογεί-
ωσή του, σε νεκροταφείο στην Ιρλανδία, σκοτώνοντας τους 34 από 
τους 52 επιβαίνοντες.
• 1966 - Πρόγραμμα Απόλλων: εκτοξεύεται η αποστολή AS-201, η 
πρώτη πτήση του πυραύλου Saturn IB.
• 1971 - Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ου Θαντ υπο-
γράφει την ανακήρυξη της εαρινής ισημερίας ως Ημέρα της Γης.
• 1993 - Βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου: Στη Νέα Υόρ-
κη, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό, σταθμευμένο κάτω 
από τον βόρειο πύργο, εκρήγνυται σκοτώνοντας έξι άτομα και 
τραυματίζοντας 1.042.
• 2014: Ελλάδα: Ιδρύθηκε το κόμμα Το Ποτάμι του Σταύρου Θε-
οδωράκη.

Γεννήσεις
• 1920 - Ζιζέλ Πράσινος, Γαλλίδα συγγραφέας
• 1926 - Γκύντερ Άσσερ, Γερμανός μαθηματικός
• 1926 - Βερν Γκάνια, Αμερικανός παλαιστής
• 1926 - Νίκος Καχτίτσης, Έλληνας συγγραφέας
• 1928 - Αριέλ Σαρόν, Ισραηλινός πολιτικός
• 1931 - Κλωντ Πιρόν, Ελβετός γλωσσολόγος
• 1932 - Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής
• 1935 - Αρτούρ Ρασιζάντε, πρωθυπουργός του Αζερμπαϊτζάν
• 1938 - Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Κύπριος αγωνιστής
• 1945 - Γιάννης Ιωαννίδης, Έλληνας προπονητής καλαθοσφαίρισης 
και πολιτικός
• 1945 - Χριστιάνα Σουρβίνου-Ίνγουντ, Ελληνίδα πανεπιστημιακός
• 1946 - Μανώλης Μητσιάς, Έλληνας τραγουδιστής
• 1946 - Κόλιν Μπελ, Άγγλος ποδοσφαιριστής
• 1950 - Έλεν Κλαρκ, Νεοζηλανδή πολιτικός
• 1954 - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τούρκος πολιτικός
• 1956 - Μίλαν Μπάμπιτς, Σέρβος πολιτικός
• 1956 - Μισέλ Ουελμπέκ, Γάλλος συγγραφέας
• 1958 - Τιμ Κέιν, Αμερικανός πολιτικός
• 1959 - Αχμέτ Νταβούτογλου, Τούρκος πολιτικός
• 1974 - Σεμπαστιάν Λεμπ, Γάλλος οδηγός αγώνων
• 1976 - Νίκος Συρανίδης, Έλληνας καταδύτης
• 1983 - Πέπε, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
• 1984 - Μπερέν Σαάτ, Τουρκάλα ηθοποιός
• 1985 - Φερνάντο Γιορέντε, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι
• 1154 - Ρογήρος Β΄, βασιλιάς της Σικελίας
• 1266 - Μανφρέδος, βασιλιάς της Σικελίας
• 1275 - Μαργαρίτα της Αγγλίας, βασίλισσα της Σκωτίας
• 1577 - Ερρίκος ΙΔ', βασιλιάς της Σουηδίας
• 1726 - Μαξιμιλιανός Β΄ Εμμανουήλ της Βαυαρίας
• 1815 - Ιωσίας, πρίγκιπας της Σαξονίας-Κόμπουργκ-Ζάαλφελτ
• 1821 - Ζοσέφ Ντε Μεστρ, Γάλλος φιλόσοφος
• 1883 - Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Έλληνας πολιτικός
• 1947 - Αλεξάντερ Λερ, Αυστριακός στρατιωτικός
• 1959 - Αλεξάνδρα του Φάιφ, Αγγλίδα πριγκίπισσα
• 1959 - Εμμανουήλ Μαρινάκης, Έλληνας πολιτικός
• 1969 - Καρλ Γιάσπερς, Γερμανός φιλόσοφος
• 1986 - Αμαλία Φλέμινγκ, Ελληνίδα ιατρός και πολιτικός
• 1987 - Μίχος Κάρης, Έλληνας συγγραφέας
• 1989 - Ρόυ Έλντριτζ, Αμερικανός μουσικός
• 1994 - Μπιλ Χικς, Αμερικανός κωμικός
• 2003 - Δημήτρης Ποταμίτης, Κύπριος ηθοποιός και συγγραφέας
• 2012 - Ανδρέας Καραγκούνης, Έλληνας πολιτικός
• 2014 - Λάκης Μαραμενίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
• 2017 - Αριστείδης Καλαντζάκος, Έλληνας πολιτικός

Αργίες και εορτές
Ορθόδοξη Εκκλησία

• Mεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και των συν αυτή 
Μαρτύρων: Ανατολής, Βίκτωρος του στρατηλάτου, Ιωσή, Κυρια-
κής, Παρασκευής, Φωτίδος, Φωτεινού, Φωτούς και Θεοκλήτου 
του φαρμακού
• Μαρτύρων Βίκτωρος και Χριστοδούλου
• Πορφυρίου επισκόπου Γάζης (†420) του Θεσσαλονικέως
• Ιωάννου του Κάλφα (†1575)
• Σεβαστιανού δουκός και Χριστοδούλου
• Νικολάου του «Κατοπινού»
• Μνήμη της εις πρεσβύτερον χειροτονίας του αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου
• Θεοδοσίου, επισκόπου Νόβγκοροντ
• Οσίου Σεβαστιανού, του εκ Ρωσίας
• Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Κιέβω
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Τοπ ικά . . .

Το πρόγραμμα των πολιτιστικών δρώμενων
της  57ης ΜουτζουροΔευτέρας (Καθαρά Δευτέρα), 

στον Πολύσιτο 1 και 2 Μαρτίου 2020 
  Παράλληλες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 και στους οικισμούς  Αβδήρων
 (Ιστορική έδρα του Δήμου Αβδήρων), Μάνδρας και Μυρωδάτου 

Καθαρά Δευτέρα 
2 Μαρτίου 2020

  57η Μουτζουροδευτέρα 
2020 στον Πολύσιτο

 Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 
στον Πολύσιτο

  18:00 παρασκευή παραδο-
σιακών λουκουμάδων.
  20:00 Παραδοσιακό λαϊ-
κό γλέντι, με Γιώργο Κου-
μουλίδη και Γεωργία Τα-
στσόγλου.
 Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 

2020, στον Πολύσιτο
  Διανομή Παραδοσιακών 
Λουκουμάδων.
  12:00 Παρέλαση Αρμάτων 
(παρουσίαση Μιχάλης Χα-

τζηεφραιμίδης).
  13:00 Παραδοσιακό Λαϊκό 
Γλέντι (με δωρεάν φασο-
λάδα, λαγάνα, κρασί και 
πολλά άλλα σαρακοστιανά 
εδέσματα).
 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, 

στον Δήμο Αβδήρων
  Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτί-
ου 2020 με δωρεάν σαρακο-
στιανά εδέσματα.
 Άβδηρα 12:30 (Ιστορική 
Έδρα Δήμου Αβδήρων)
  - Παραδοσιακό Λαϊκό Γλέντι 
με το μουσικό σχήμα "Ταξι-
διώτες της Παράδοσης".
 Μάνδρα 11:30
  - Αναβίωση του εθίμου 

"Ανάποδος Γάμος",
  Παραδοσιακό Λαϊκό Γλέ-
ντι, με το μουσικό σχήμα 
"Ντιριντάχτα".
   Μυρωδάτο 11:00
  - Αναβίωση του εθίμου "του 
Μπέη"
  Παραδοσιακό 
  Λαϊκό Γλέντι
 Οργανωτική επιτροπή:
 Δήμαρχος: 
  Τσιτιρίδης Γεώργιος.
 Αντιδήμαρχοι:
  Γκασιμπαγιαζίδης Βλα-
δίμηρος,
  Μαυρίδης Νικόλαος,
  Ντεμήρ Σαντρή,
  Σταυρακάρας Φώτης.

 Δημοτικοί Σύμβουλοι:
  Κασσέρης Κωνσταντίνος,
  Γεωργακάκης Αθανάσιος.

Τοπικά Συμβούλια:
Πολυσίτου,

  Αβδήρων,
  Μάνδρας,
  Μυρωδάτου.

 Συμμετέχουν:
  Σύλλογος Γυναικών Πο-
λυσίτου,
  Πολιτιστικός Σύλλογος Πο-
λυσίτου,
  ΚΑΠΗ Πολυσίτου,
  Σύλλογος Γυναικών Φιλί-
ων “το Αγιόκλημα”,
  Σύλλογος Γυναικών Σου-
νίου,

  Σύλλογος Γυναικών Γε-
νισέας,
  Πολιτιστικός Σύλλογος 
Λευκόπετρας,
  Πολιτιστικός Σύλλογος Γυ-
ναικών Αβδήρων,
  Χορευτικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Αβδηριτών,
  Πολιτιστικός Σύλλογος Γυ-
ναικών Μάνδρας,
  Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μάνδρας 2016,
  Πολιτιστικός Σύλλογος Μυ-
ρωδάτου «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ»,
  Σύλλογος Γυναικών Μυ-
ρωδάτου,
  Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης Νομού Ξάνθης.
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Πολυεθνική εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Ξάνθη
Με οικοδεσπότη το Γυμνάσιο Σμίνθης

  Με τις καλύτερες εντυπώ-
σεις επέστρεψαν στις χώ-
ρες τους οι μαθητές και κα-

θηγητές που συμμετείχαν 
στην πολυήμερη επίσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε 
στην Ξάνθη, προσκεκλη-
μένοι από το Γυμνάσιο 

Σμίνθης και στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος 

Erasmus με τίτλο «The sun 
and the blue».
  H σχολική αντιπροσω-
πεία με τους συνοδούς 
της δήλωσε σύσσωμη εν-

θουσιασμένη, τόσο από 
την φιλοξενία, όσο κι απ’ 

τις ομορφιές που γνώρισε 
στον Ν. Ξάνθης στο περι-
θώριο των επισκέψεων που 

πραγματοποίησε. Από τις 
17 έως τις 22 Φεβρουαρίου 

είχαν την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν σε επιλεγμένα 
σημεία και χώρους, όπως 
το αρχαιολογικό μουσείο 
Αβδήρων, το ΚΠΕ Βιστω-
νίδας, το λαογραφικό μου-
σείο της ΦΕΞ, αλλά και την 
παλιά Ξάνθη. Οι μαθητές 
έγιναν δεκτοί από τον Αντι-
περιφερειάρχη Ξάνθης κ Ν. 
Εφραιμίδη, ενώ στην μικρή 
δεξίωση που οργανώθηκε 
προς τιμή τους δέχτηκαν 
αναμνηστικά δώρα.
  Κορυφαία δράση στα 
πλαίσια της μαθητικής συ-
νεργασίας χαρακτηρίζε-
ται η θεατρική παράσταση 
που διοργανώθηκε στην 
Καπναποθήκη Π κι είχε 
τον τίτλο «Το κορίτσι και 
η μαγική φλογέρα», που 
έγραψε η Ν. Μιχαηλίδου σε 
θεατρική διασκευή του Α. 
Δομτζίδη και ξενόγλωσση 
απόδοση και σκηνοθεσία 
των Σ. Χατζηκωνσταντίνου 
και Π. Παπαζαφειρίου και 
μουσική επένδυση του Π. 
Αργυρόπουλου. 
  Τα σκηνικά επιμελήθηκαν 
οι μαθητές του προγράμ-
ματος και η καθηγήτρια Κ. 
Χαβατζανίδου, ενώ θεατές 
αποτέλεσαν αντιπροσω-

πείες μαθητών και εκπαι-
δευτικών από τα Γυμνάσια 

2ο, 3ο  και Σταυρούπολης. 
Ακολούθησε η λήξη του 
σχολικού προγράμματος 
και η απονομή διπλωμά-
των, με τον Δ/ντη του Γυ-
μνασίου Π. Νταουτίδη να 
μιλά για μια πετυχημένη 
διοργάνωση που συντελεί 
και εξυπηρετεί την εκπαί-
δευση και τον πολιτισμό 
στον τόπο μας. 
 Το σύνολο των επισκεπτών 
έφτασε τους 20 μαθητές και 
11 καθηγητές από διάφορα 
κράτη όπως Ιταλία, Ισπα-
νία, Πολωνία και Λετονία. 
Γενική υπεύθυνη του προ-
γράμματος ήταν η καθηγή-
τρια Σ. Χατζηκωνσταντίνου, 
ενώ την πλαισίωναν με την 
πολύτιμη βοήθεια τους οι 
κκ Βαγιανού Ε, Παπαζα-
φειρίου Π, Καραμάνου Μ, 
Κοτζαμπασοπούλου Ε και 
Θεοδωρίδου Μ. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι 20 μαθητές των τεσσά-
ρων κρατών φιλοξενή-
θηκαν από τους μαθητές 
του γυμνασίου Σμίνθης 
που διαμένουν στα γύρω 
χωριά και κατά ομολογία 
των μαθητών αλλά και 
των καθηγητών έμειναν 
κατενθουσιασμένοι.

Το ΔΣ του συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ξάνθης 
συναντήθηκε με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο 
Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Π.Α.Μ.Θ. Κ. Κουρτίδη
  Το διοικητικό συμβούλιο 
του συλλόγου Υπαλλήλων 

Π.Ε. Ξάνθης συναντήθηκε 
με τον Εντεταλμένο Σύμ-

βουλο Ευρωπαϊκών Σχέσε-
ων της Π.Α.Μ.Θ.  κ. Κων/νο 

Κουρτίδη, ύστερα από πρό-
σκλησή, στο γραφείο του.

  Στα πλαίσια της συνά-
ντησης συζητήθηκαν θέ-
ματα  που αφορούν τους 
υπαλλήλους  και τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπί-
ζει τα τελευταία χρόνια ο 
εργαζόμενος τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.
  Ο κ. Κουρτίδης έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά και ως 
νομικός, έχοντας εμπει-
ρία σε εργατικές διαφο-
ρές, ότι οι εργαζόμενοι 
θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζουν από κοινού τα όποια 
προβλήματα δημιουρ-
γούνται   και διαβεβαίωσε 
ότι θα είναι δίπλα στους 
υπαλλήλους της Π.Ε. 
Ξάνθης,  στηρίζοντας το 
έργο του συλλόγου.
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Life Style Υγεία

  Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της 
Δευτέρας ο Χάρης Ρώμας. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για 
τις άγνωστες πτυχές της ζωής του, την προσωπική του ζωή, αλλά και τον 
άγνωστο γάμο του.
  Ο Χάρης Ρώμας παραδέχτηκε, μεταξύ άλλων, ότι εδώ και χρόνια είναι σε 
μια σχέση βαθιάς αγάπης, όπως την αποκάλεσε και ότι δεν θα μπορούσε να 
είναι ισορροπημένος χωρίς αυτήν.
  «Αγάπησα βαθιά. Είμαι εδώ και αρκετά χρόνια σε μια σχέση βαθιάς 
αγάπης. Δε μπορώ να σκεφτώ τίποτα που να μην εμπεριέχεται το άλλο 
πρόσωπο. Παντρεύτηκα σε νεανική ηλικία. Ήμουν παντρεμένος δύο χρόνια 
σχεδόν. Έγινε ινκόγκνιτο, γιατί είχα απόσταση με τους γονείς μου. Ήταν 
έρωτας βεβαίως. Τώρα είναι παντρεμένη με τρία παιδιά. Επειδή εγώ έφυγα 
από αυτόν τον γάμο, θα το πω τώρα μετά από τόσα χρόνια… Υπήρξε μεγάλη 
δυσαρέσκεια από την άλλη πλευρά. Δε μου μίλαγε, ενώ προσπαθούσα να 
μιλήσουμε για πολλά χρόνια.
  Όταν ξανασυναντηθήκαμε έγινε τυχαία. Κάποιο παιδάκι μου τράβαγε 
το παντελόνι στον δρόμο και έλεγε “μαμά μαμά η Κατακουζήνα”. Οπότε 
γυρίζοντας βλέπω το πρόσωπο αυτό με άλλο ένα μωρό στην αγκαλιά, το 
παιδάκι αυτό και ένα παιδί στο χέρι. Τότε ποια είχαν περάσει αρκετά χρόνια 
και μου λέει “και να θέλω να ξεχάσω τα παιδιά μου είναι φαν”. Ήταν πολύ 
συγκινητικό» είπε ο Χάρης Ρώμας.

Ο Χάρης Ρώμας μιλάει ανοιχτά 
για την προσωπική του ζωή: 
«Θα το πω τώρα μετά από τόσα χρόνια…»

  Ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια προβλέπεται να διπλασιασθεί στην Ευρώπη έως το 2050, σύμφωνα με μια νέα 
έκθεση της οργάνωσης Alzheimer Europe.
  Με βάση τις νέες δυσοίωνες εκτιμήσεις, που βασίστηκαν σε στοιχεία για 37 ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες (με-
ταξύ αυτών η Ελλάδα), οι γυναίκες συνεχίζουν να πάσχουν σε δυσανάλογα μεγαλύτερο ποσοστό από άνοια σε σχέση 
με τους άνδρες. Εκτιμάται ότι σήμερα στην Ευρώπη ζουν 6,65 εκατομμύρια γυναίκες και 3,13 εκατομμύρια άνδρες 
με άνοια (συνολικά 9,78 εκατομμύρια), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ασθενείς εκτιμώνται σε 7,85 εκατομμύρια.
  Το 2050 ο αριθμός τους αναμένεται να έχει αυξηθεί σε 14,3 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 18,85 
εκατομμύρια συνολικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το 2012 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε προβλέψει ότι 
περίπου 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα έχουν άνοια έως το 2050.
  Η νέα μελέτη, που εκτιμά ότι το 1,57% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από άνοια, καταγράφει μια διπλή τάση: 
από τη μία φαίνεται να μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με άνοια στην Ευρώπη, αλλά από την 
άλλη αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς ο συνολικός αριθμός των ασθενών.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η διεθνής οργάνωση Alzheimer International προβλέπουν ότι έως το 2050 τα 
περιστατικά άνοιας θα έχουν τριπλασιασθεί παγκοσμίως, φθάνοντας τα 130 έως 150 εκατομμύρια. Αυτό οφείλεται 
εν μέρει στο ότι -λόγω της συνεχούς αύξησης του προσδόκιμου ζωής- οι άνθρωποι ζουν περισσότερα πλέον χρόνια, 
πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Εκτιμάται ότι σήμερα περίπου το 11% των ανδρών και το 
13% των γυναικών 80 έως 84 ετών στην Ευρώπη έχουν άνοια.
«Η προβλεπόμενη σημαντική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με άνοια τα επόμενα χρόνια θα ασκήσει ακόμη 
μεγαλύτερη πίεση στις υπηρεσίες υγείας και υποστήριξης των ασθενών, εκτός και αν βρεθούν καλύτεροι τρόποι 
θεραπείας και πρόληψης της άνοιας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Alzheimer Europe Ζαν Ζορζ, ο οποίος 
κάλεσε τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, κάνοντας περισσότερες επενδύσεις 
στη θεραπεία και πρόληψη της άνοιας.
  H Alzheimer Europe, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση-ομπρέλα των εθνικών 
οργανώσεων για τη νόσο Αλτσχάιμερ -που είναι η συχνότερη μορφή άνοιας- σε 35 ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τις 
προσπάθειες, μέχρι στιγμής η νόσος παραμένει ανίατη.

Έξυπνα Tips...

  Πολλά είναι τα σπίτια που δεν έχουν παράθυρο στο 
μπάνιο τους με αποτέλεσμα αυτό συχνά να μυρίζει 
έντονα για περισσότερη ώρα. Επίσης χωρίς παράθυρο 
αναπτύσσεται περισσότερη υγρασία και μούχλα στους 
τοίχους που προκαλεί ακόμη πιο έντονη μυρωδιά.
  Αν το δικό σας μπάνιο δεν έχει παράθυρα δείτε τι 
πρέπει να κάνετε.
  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι 
αρχικά μετά από κάθε μπάνιο που κάνετε απλώστε 
πετσέτες και πατάκια στο μπαλκόνι για να στεγνώσουν 
καλά και φροντίστε να αλλάζετε πετσέτες τουλάχιστον 
1 φορά την εβδομάδα.
  Επίσης σημαντικό είναι να αφήσετε για λίγα λεπτά την 
κουρτίνα ανοιχτή για να φύγει η υγρασία από την μπα-
νιέρα και στη συνέχεια κλείστε την για να μπορέσει να 
στεγνώσει και η ίδια η κουρτίνα πιο εύκολα.
  Το βασικό κόλπο που μπορείτε, όμως, να κάνετε κρύ-
βεται σε ένα υλικό. Ο λόγος για τον ενεργό άνθρακα.
  Ο ενεργός άνθρακας παράγεται βιομηχανικά από 
τις αρχές του 19ου αιώνα και είναι μια ένωση με τε-
ράστια χρησιμότητα στην ιατρική, στη φαρμακευτική 
αλλά και σε άλλες επιστήμες. Για να απομακρύνετε 
γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές βάλτε λίγο ενεργό άν-
θρακα μέσα σε ένα όμορφο δοχείο και αφήστε το στο 
μπάνιο. Όλες οι δυσάρεστες οσμές θα φύγουν μέσα 
σε λίγα λεπτά.   Μπορείτε να βρείτε ενεργό άνθρακα 
σε pet shops ή σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το κόλπο για να 
μην μυρίζει το μπάνιο σου 

αν δεν έχει παράθυρο

Θα διπλασιασθούν οι άνθρωποι 
με άνοια στην Ευρώπη ως το 2050

Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία η δήλωση γάμου, 

διαζυγίου ή συμφώνου συμβίωσης
Δείτε παραδείγματα - 7.100 αυτόματες ενημερώσεις στο φορολογικό μητρώο

  Δεν είναι απαραίτητη πλέον η 
επίσκεψη στην Εφορία για τους 
φορολογούμενους που παντρεύ-
ονται, χωρίζουν ή υπογράφουν 
σύμφωνο συμβίωσης.
  Μέχρι σήμερα, λόγω της επιτυ-
χούς διασύνδεσης του Φορολο-
γικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το 
Μητρώο Πολιτών του υπουργεί-
ου Εσωτερικών έχουν γίνει 7.100 
αυτόματες ενημερώσεις στο Φο-
ρολογικό Μητρώο για ληξιαρχι-
κά γεγονότα, που εγγράφηκαν 
στα Ληξιαρχεία από τις αρχές 
Δεκεμβρίου 2019, εξοικονομώ-
ντας χρόνο για τους φορολογού-
μενους και διοικητικό κόστος για 
την ΑΑΔΕ.
  Πρόκειται για τα ληξιαρχικά 
γεγονότα γάμου, διαζυγίου, της 
σύναψης και της λύσης συμφώ-
νου συμβίωσης, για τα οποία οι 
πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να 
επισκεφθούν την Δ.Ο.Υ τους για 
την υποβολή δήλωσης μεταβο-
λής στο Φορολογικό Μητρώο, 
καθώς αυτό ενημερώνεται αυτό-
ματα, μέσω διασύνδεσης με το 
Μητρώο Πολιτών του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.
  Η διασύνδεση λειτουργεί με 

την άντληση των στοιχείων των 
ληξιαρχικών γεγονότων γάμου, 
λύσης γάμου, σύναψης ή λύσης 

συμφώνου συμβίωσης από το 
Μητρώο Πολιτών.
  Ειδικότερα μέσω της διασύν-
δεσης ενημερώνονται άμεσα 
τα στοιχεία του Φορολογικού 
Μητρώου, που αφορούν στην 

οικογενειακή κατάσταση του φο-
ρολογουμένου και στα στοιχεία 
σχέσης του (είδος σχέσης, ημε-

ρομηνία γάμου, λύσης γάμου, 
σύναψης ή λύσης συμφώνου 
συμβίωσης, κατά περίπτωση). 
Για μεταβολές, που καταχωρή-
θηκαν αυτόματα στα στοιχεία 
του, ο φορολογούμενος πρέπει 

να αναμένει ενημέρωση με μή-
νυμα μέσω TAXISnet την επό-
μενη Τρίτη της εβδομάδας, που 

συνέβη το ληξιαρχικό γεγονός.
  Για παράδειγμα, στην περίπτω-
ση γάμου, που θα καταχωρηθεί 
στο Ληξιαρχείο την εβδομάδα 
22/02 - 28/02 η αυτόματη ενημέ-
ρωση του Φορολογικού Μητρώ-

ου θα γίνει την Τρίτη 03/03.
  Όπως εξηγούν πηγές της ΑΑΔΕ 
ο φορολογούμενος δεν θα λάβει 
μήνυμα μέσω TAXISnet μόνο 
στην περίπτωση που, εξαιτίας 
προβλημάτων στην ταυτοποίη-
ση των δεδομένων, δεν ενημε-
ρωθεί αυτόματα το Φορολογικό 
Μητρώο ως προς τα ανωτέρω 
στοιχεία. Σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, οφείλει να μεταβεί στη 
Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλει τη σχε-
τική δήλωση και τα κατά περί-
πτωση δικαιολογητικά.
  Στις περιπτώσεις που δεν εί-
ναι δυνατή η αυτόματη ενημέ-
ρωση, είτε γιατί είχε προηγη-
θεί άλλος γάμος/ διαζύγιο, που 
δεν είχε δηλωθεί, είτε γιατί είχε 
δηλωθεί με διαφορετική ημε-
ρομηνία της τρέχουσας ενη-
μέρωσης, είτε γιατί δεν ταυ-
τοποιήθηκαν τα προσωπικά 
στοιχεία του φορολογούμενου 
με αυτά του Μητρώου Πολι-
τών, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει 
σε έλεγχο του φυσικού αρχείου 
και, σε περίπτωση λανθασμέ-
νης καταχώρησης, αυτή θα δι-
ορθώνεται, έτσι ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η ενημέρωση.
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Αστυνομ ικά . . .

Συνελήφθησαν 2 διακινητές, 
οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, 
σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες
  Συνελήφθησαν την 24 και 
25-2-2020, στους νομούς 

Ξάνθης και Έβρου, από 
αστυνομικούς των Διευθύν-

σεων Αστυνομίας Ξάνθης 
και Αλεξανδρούπολης,  δύο 

(2) αλλοδαποί διακινητές, 
ηλικίας 19 και 18 ετών, οι 

οποίοι προωθούσαν στο 
εσωτερικό της χώρας, σε 
δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις, συνολικά δέκα (10) μη 
νόμιμους μετανάστες. 
  Αναλυτικότερα, στην πρώτη 
περίπτωση, προχθές το με-
σημέρι, στην Εθνική Οδό Κο-
μοτηνής - Ξάνθης, αστυνομι-
κοί του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Ξάνθης, συνέλαβαν 
τον 18χρονο διακινητή, διό-
τι τον εντόπισαν να οδηγεί 
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και να μετα-
φέρει, παράνομα, στο εσωτε-
ρικό της χώρας τέσσερις  (4) 
μη νόμιμους μετανάστες. 
  Σημειώνεται ότι ο 18χρονος 
στερούνταν άδειας ικανότη-
τας οδήγησης.
  Στη δεύτερη περίπτωση, 
εχθές τις πρώτες πρωινές 
ώρες, αστυνομικοί του Τμή-
ματος Συνοριακής Φύλα-
ξης Φερών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπο-
λης συνέλαβαν τον 19χρονο, 

διότι τον εντόπισαν να οδη-
γεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και να 

μεταφέρει, παράνομα, στην 
ενδοχώρα έξι (6) μη νόμιμους 
μετανάστες. 
  Κατασχέθηκαν δύο (2) Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητα.  

  Οι συλληφθέντες θα οδη-
γηθούν στους αρμόδιους 

Εισαγγελείς, ενώ την προ-
ανάκριση για τις δύο υπο-
θέσεις ενεργούν τα Τμή-
ματα Συνοριακής Φύλαξης 
Ξάνθης και Φερών.

Συνελήφθη 39χρονος κατηγορούμενος 
για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή 
ναρκωτικών σε χωριό της Ξάνθης
Κατασχέθηκαν 1 πιστόλι, 1 κυνηγετικό όπλο,
12 φυσίγγια και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 

  Συνελήφθη στις 24-2-
2020 το πρωί, σε χωριό 
της Ξάνθης, από αστυ-
νομικούς του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ξάνθης, 
39χρονος ημεδαπός, 
σε βάρος του οποίου 
σχηματίσθηκε δικογρα-
φία για παράβαση των 
νόμων περί όπλων και 
περί ναρκωτικών.
  Ειδικότερα, οι αστυ-
νομικοί συνέλαβαν 
τον 39χρονο, διότι σε 
έρευνα που πραγμα-
τοποίησαν στην οικία 
του, εντόπισαν και κα-
τέσχεσαν:   
• 1 πιστόλι 
• 1 κυνηγετικό όπλο
• 1 γεμιστήρα
• 12 φυσίγγια διαφόρων 
τύπων και διαμετρημάτων 
• 1 νάιλον συσκευασία 
με μικροποσότητα ακα-
τέργαστης κάνναβης.
  Ο συλληφθείς οδηγή-
θηκε στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Ξάν-
θης, την προανάκριση 
ενήργησε το Τμήμα 
Ασφάλειας Ξάνθης.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 
για κλοπή μεταχειρισμένων ελαστικών 

  Συνελήφθησαν, στις 24-2-2020  το βράδυ, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Ορμενίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου 
Ορμενίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, δύο αλλοδαποί ηλι-
κίας 43 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για 
κλοπή.
  Ειδικότερα, οι δράστες επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβησαν στο 
Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ορμενίου, προκειμένου να πραγματοποιή-
σουν έξοδο από τη χώρα. 
  Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντόπισαν στο 
χώρο του οχήματος δεκατέσσερα (14) μεταχειρισμένα ελαστικά για τα 
οποία όπως προέκυψε το απόγευμα της ίδιας ημέρας τα αφαίρεσαν από 
προαύλιο χώρο επιχείρησης.
  Στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι δράστες το τελευταίο 
διάστημα είχαν αφαιρέσει από την παραπάνω επιχείρηση περίπου πενή-
ντα (50) ελαστικά. 
  Κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα ελαστικά και αποδόθηκαν στον δικαιούχο του.
  Επιπλέον κατασχέθηκε  και το παραπάνω όχημα.
  Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστι-
άδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Διδυμοτείχου.
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Κοινων ία . . . 	

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την επικράτεια 
κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας 

  Η Ελληνική Αστυνομία, 
λόγω της αυξημένης κίνη-
σης των εκδρομέων, ενόψει 
του εορτασμού των εορτών 
των Αποκριών και της Κα-
θαράς Δευτέρας, λαμβάνει 
αυξημένα μέτρα Τροχαίας, 
κατά το διάστημα από 28 
Φεβρουαρίου έως 2 Μαρ-
τίου 2020, σε όλο το οδικό 
δίκτυο της Χώρας, με σκο-
πό την ασφαλή μετακίνηση 
των πολιτών και την πρό-
ληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων. 
  Ο σχεδιασμός των μέτρων 
περιλαμβάνει: 
• ανάπτυξη μέτρων και ει-
δικών δράσεων εντός των 
πόλεων, καθ' όλη την εορ-
ταστική περίοδο, για την 
εξασφάλιση απρόσκοπτης 
και ασφαλούς κίνησης 
οχημάτων και πολιτών και 
ιδιαίτερα των ευαίσθητων 
πληθυσμιακών ομάδων,
• αυξημένη αστυνομική πα-
ρουσία και ενισχυμένη αστυ-
νόμευση των σημείων του 
οδικού δικτύου, όπου παρα-

τηρείται συχνότητα πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχημάτων,
• αυξημένα μέτρα τροχαίας 
στις εισόδους-εξόδους μεγά-
λων αστικών κέντρων, όπου 
παρατηρείται μεγάλη κίνηση 
οχημάτων, 
• συγκρότηση συνεργείων γε-
νικών και ειδικών τροχονομι-
κών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη 
βεβαίωση επικίνδυνων πα-
ραβάσεων που βάσει στατι-
στικών στοιχείων ευθύνονται 
για την πρόκληση σοβαρών 
τροχαίων ατυχημάτων, όπως 
υπερβολική ταχύτητα, οδήγη-
ση υπό την επήρεια αλκοόλ, 
αντικανονικό προσπέρασμα, 
χρήση κινητών τηλεφώνων 
κατά την οδήγηση), 
• αυξημένα μέτρα τροχαίας σε 
χώρους όπου παρατηρείται 
μαζική διακίνηση επιβατών 
(αεροδρόμια, λιμάνια, σταθ-
μοί, κ.λπ.), 
• κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε τόπους που θα πραγμα-
τοποιηθούν εορταστικές εκ-
δηλώσεις, 
• έγκαιρη εξασφάλιση συνερ-

γασίας και συντονισμού με 
όλους τους συναρμόδιους 

Φορείς – Υπηρεσίες, για την 
άμεση αντιμετώπιση και επί-
λυση προβλημάτων που τυ-
χόν θα ανακύψουν και
• ενημέρωση των πολιτών 

μέσω των Υπηρεσιών Επι-
κοινωνίας του Σώματος, σε 

κάθε περίπτωση που καθί-
σταται αναγκαία η ευρεία 
πληροφόρηση του κοινού 
για την ύπαρξη τυχόν κυ-
κλοφοριακών και άλλων 

προβλημάτων. 
  Επισημαίνεται ότι, καθ’ 

όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
των μέτρων, θα βρίσκονται 
σε αυξημένη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα τόσο το προσω-
πικό όσο και τα μέσα της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, κυρίως 
των Υπηρεσιών Τροχαίας 
Αστυνόμευσης. Συγκεκριμέ-
να, θα διατεθούν περιπολι-
κά, μοτοσικλέτες και συμβα-
τικά οχήματα, με το ανάλογο 
προσωπικό και εξοπλισμό 
για την αποτελεσματική 
αστυνόμευση του οδικού δι-
κτύου της χώρας.
  Επιπρόσθετα, κατά την 
περίοδο των εορτών των 
Αποκριών και της Καθαράς 
Δευτέρας θα ισχύσει απαγό-
ρευση κυκλοφορίας φορτη-
γών ωφέλιμου φορτίου άνω 
του 1,5 τόνου.
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον 
Κ.Ο.Κ. 
• Δεν οδηγώ όταν έχω κατα-
ναλώσει οινοπνευματώδη 
ποτά 
• Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 
• Δεν κάνω αντικανονικά προ-
σπεράσματα 
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο 
σηματοδότη 
• Σταματώ στο STOP και δίνω 
προτεραιότητα 
• Δίνω προτεραιότητα 
στους πεζούς και στα άτο-
μα με αναπηρία 
• Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων 
• Φορώ πάντοτε ζώνη ασφα-
λείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά στο 
πίσω κάθισμα του αυτοκι-
νήτου και τους φορώ ζώνη 
ασφαλείας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή 
είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυ-
κλέτα, φορώ πάντα κράνος 
• Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, 
ελέγχω το όχημα που θα 
οδηγήσω.

Κλειστά τα σχολεία στην Ξάνθη
την Παρασκευή εξαιτίας των ΘΛΕ

  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 186 του Ν, 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτη»
  2. Το Άρθρο 21 παρ. 3 αβδ του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης».
  3. Το γεγονός ότι οι Θρακικές λαογραφικές γιορτές (Καρναβάλι Ξάνθης) είναι ευρέως διαδεδομένος θεσμός, με μαζική 
συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθιά θεμελιωμένος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας της ΠΕ Ξάνθης, με ιστορική 
διαδρομή άνω των 50 ετών και επειδή η συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη, όχι τόσο για τις γιορτές, αλλά κυ-
ρίως για τους ίδιους ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα, αλλά και ως καθιερωμένη εθιμική πρακτική , για τη 
διευκόλυνση της οποίας επί δεκαετίες αποφασίζεται η διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολικών βαθμίδων.
  4. Το γεγονός ότι την 28/02/2020 προγραμματίστηκαν από το Δήμο Ξάνθης ειδικές εκδηλώσεις σύγχρονης και τοπικής 
παράδοσης.
  5. Το γεγονός ότι η ευρεία συμμετοχή των μαθητών θα συμβάλλει στην εμπειρική διδακτική αυτών και στην κοινωνική 
συνοχή.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την 
28/02/2020, λόγω ειδικών έκτακτων, υπό ευρεία έννοια, συνθηκών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ
Χρήστος Μέτιος
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Ρεπορτάζ . . .

Δήμος Τοπείρου:

Με επιτυχία η παρουσίαση Δομής 
Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
Θ. Μίχογλου:
«Αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και θα ζητήσουμε και παράταση..»
Μ. Τσέπελης:
«Είναι αναγκαίες αυτού του είδους οι συμβουλευτικές δομές, ειδικότερα στις απομακρυσμένες από
το κέντρο περιοχές, όπου η οικονομία έχει βαλτώσει. Θα πρέπει να δούμε όλοι οι Δήμοι της Ξάνθης 
τη συνεργασία επάνω σε ό,τιδήποτε αφορά ευρωπαϊκά προγράμματα..»

  Με επιτυχία υλοποιήθηκε 
την Κυριακή 23 Φεβρουα-
ρίου 2020 στον οικισμό Το-
ξοτών η εκδήλωση για την 
παρουσίαση της Δομής Στή-
ριξης Κοινωνικής Επιχειρη-
ματικότητας που λειτουργεί 
στον Δήμο Τοπείρου.
  Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν δημότες, Δημοτικοί και 
Τοπικοί Σύμβουλοι, ο Δή-
μαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ 
Τσέπελης, ο Πρόεδρος ΕΒΕ 
Ξάνθης Στυλιανός Μωραΐτης, 

η Πρόεδρος ΟΕΒΕ Ν. Ξάνθης 
Μαίρη Τσιακίρογλου, εκπρό-
σωποι κοινωνικών επιχει-
ρήσεων, καθώς και μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, στηρί-
ζοντας την πρωτοβουλία του 
δήμου για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας.
  Η Δομή δημιουργήθη-

κε στο πλαίσιο του έργου 
«Access for All» που χρη-
ματοδοτείται από το πρό-
γραμμα διασυνοριακής συ-
νεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-
2020 και αποτελεί ένα και-
νοτόμο και μοναδικό στο 
είδος του εγχείρημα στην 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ.
  Κύριοι στόχοι του προ-
γράμματος αποτελούν η 
πληροφόρηση, συμβουλευ-
τική & υποστήριξη σε ενδι-

αφερόμενους Κοινωνικούς 
Επιχειρηματίες, η διασύν-
δεση ατόμων και ομάδων με 
σκοπό τη δημιουργία Κοι-
νωνικών Επιχειρήσεων και 
η δικτύωση υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων 
που αναζητούν προσωπικό 
με δημότες που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες.
  Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θω-
μάς Μίχογλου, αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στη συμβολή 
της Δομής Στήριξης Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας 
στην οικονομική ανάπτυξη 
του Δήμου, την προώθηση 
της έννοιας της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στην 
περιοχή, καθώς και την 
αντικειμενική πρόκληση να 
λειτουργήσει ο Δήμος σε 
ένα περιβάλλον καινοτόμων 
ιδεών και πρακτικών.
  Η Δομή Στήριξης Κοινωνι-
κής Επιχειρηματικότητας 
του Δήμου μας στο Εύλα-
λο προσφέρει ενημέρωση 
και συμβουλευτική υπο-
στήριξη για τις απαιτήσεις 
υλοποίησης και χρηματο-
δότησης μιας κοινωνικής 
επιχείρησης.
  Στη Δομή μπορούν να 
απευθυνθούν κάτοικοι της 
περιοχής, καθώς και των 
γειτονικών Δήμων, που επι-
θυμούν να συστήσουν τη 
δική τους κοινωνική επιχεί-
ρηση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του τόπου. 
  Σε αυτό στοχεύουν και οι 
τοπικές δράσεις του έργου 
στους οικισμούς του Δήμου, 
με πρώτη αυτή που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Κύρνου σήμερα, Τε-
τάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 
στις 6 το απόγευμα.
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Ενημερωτική ημερίδα για τρέχοντα 
φορολογικά ζητήματα διοργάνωσε η ΟΕΒΕΣ Ροδόπης  

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Λογιστών  
  Με μεγάλη επιτυχία και συμ-
μετοχή πλήθους επαγγελμα-

τιών πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα που διοργάνωσε η 
ΟΕΒΕΣ Ροδόπης σε συνερ-

γασία με τον Σύλλογο Λογι-
στών για φορολογικά θέματα 

και την επικείμενη διασύνδε-
ση των ταμειακών μηχανών 
με το TAXIS.

   Κύριος εισηγητής ήταν ο κ. 
Θεόδωρος Σαββάκης, Πρό-

εδρος Λογιστών Ροδόπης, 
που ενημέρωσε αναλυτικά 
για όλα τα τρέχοντα φορο-

λογικά θέματα που αφορούν 
την αγορά και όχι μόνο.  Με 
το πέρας της εισήγησης ακο-
λούθησε ανοικτός διάλογος 
ερωταποκρίσεων ώστε να 

γίνουν ακόμη πιο σαφή συ-
γκεκριμένα θέματα τόσο της 
κείμενης νομοθεσίας, όσο και 
πρακτικά , όπως η διαδικασία 
διασύνδεσης των ταμειακών 
μηχανών, αφού στην ημερί-
δα συμμετείχαν και επαγγελ-
ματίες τεχνικοί τοποθέτησης 
ταμειακών μηχανών και των 

ανάλογων λογισμικών. 
  Στην ημερίδα παρευρέθη-
καν ο Βουλευτής και πρώην 
υπουργός κ. Στυλιανίδης, 
και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, κ. 

Γραβάνης. Η Ομοσπονδία θα 
συνεχίσει τις ενημερώσεις 
των συναδέλφων με νέες 
ημερίδες με θέματα όπως το 
ασφαλιστικό και το ΕΛΠ.   Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους συναδέλφους 
που μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους.   

Συνάντηση του Δημάρχου Μαρωνείας- Σαπών 

με την Αντιπρύτανη του Δ.Π.Θ. 
  Συνάντηση με την Αντιπρύτανη 
του Δ.Π.Θ. κ. Ζωή Γαβριηλίδου 
και τον αναπληρωτή καθηγητή 
του τμήματος Ελληνικής Φιλολο-
γίας του Δ.Π.Θ. κ. Γεώργιο Τσο-
μή είχε ο Δήμαρχος Μαρωνείας-
Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος. 
  Στην διάρκεια της συζητήθηκαν 
οι δυνατότητες  και οι προϋπο-
θέσεις για την πιθανή λειτουρ-
γία θερινού σχολείου φοιτητών 
στη Μαρώνεια με αντικείμενο το 

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα.
  Ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του 
επεσήμανε ότι αν γίνει εφικτή 
η λειτουργία του θα ενισχυθεί 
αποφασιστικά η φήμη και το 
κύρος της περιοχής και          θ 
‘αναδειχθεί το θέατρο σε εκπαι-
δευτικό και πολιτιστικό πόλο, 
ενώ μια τέτοια εξέλιξη θα συ-
ντελέσει θετικά στη συνολική 
προσπάθεια που καταβάλλει ο 
Δήμος για την περιοχή. 
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4η Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος CircPro στη Σόφια

  Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜ-Θ 
κ. Αλέξης Πολίτης, παρευρέθηκε 
στη Σόφια την προηγούμενη εβδο-
μάδα μαζί με κλιμάκιο υπηρεσια-

κών στελεχών (κκ Δράκος και Κου-
λουρά από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης, κα Χουρίδου από τη 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού) της Περιφέρειάς 
μας, με σκοπό την παρακολούθηση 
της Διαπεριφερειακής Συνάντησης 
Εταίρων (Partner Meeting) του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος CircPro 
(Smart Circular Procurement / Έξυ-
πνες διαδικασίες κυκλικών προ-
μηθειών), ενός προγράμματος Ευ-
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
(INTERREG EUROPE) στο οποίο η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης συμμετέχει ως εταίρος.
  Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής 
τραπέζης υπό την αιγίδα της Βουλ-
γαρικής Ένωσης Ανακύκλωσης 
(ενός εκ των 11 εταίρων του έργου, 
από 10 χώρες της Ευρώπης) με θέμα 

«Καλές Πρακτικές και Προκλήσεις 
στην Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλε-
κτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού» ο κος Πολίτης από την ΠΑΜΘ 
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει από-
ψεις και συμπεράσματα με στελέχη 
της Βουλγαρικής Κυβέρνησης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Υδά-
των της Βουλγαρίας κ. Emil Dimitrov, 
ο κ. Γιώργος Κρεμλής από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Jose Jorge 
Diaz Del Castillo από τη Γενική Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, η κ. Ivelina Vasileva 
πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλ-

λοντος και Υδάτων, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδά-
των κ. Krasimir Zhivkov, ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Βουλγαρικής 
Ένωσης Ανακύκλωσης κ. Borislav 
Malinov, εκπρόσωποι της Ευρωπα-
ϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών 
Ανακύκλωσης, εταίροι και ενδια-
φερόμενοι από τη Βουλγαρία , την 
Εσθονία, την Κροατία, τη Φινλανδία, 
την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, 
τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την 
Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της 
εγχώριας βιομηχανίας.
  Τα σημαντικότερα συμπεράσματα 
που εξήχθησαν από τη συνάντηση 
αυτή είναι τα εξής:
- οι κοινωνίες πρέπει να γνωρί-
ζουν με εμφατικό τρόπο ότι τα 
απόβλητα δεν είναι απλώς μια 
πρώτη ύλη επεξεργασίας, αλλά το 

επίκεντρο ενός ολόκληρου τομέα 
της οικονομίας που δημιουργεί 
μεγάλη προστιθέμενη αξία.
- οι στόχοι της κυκλικής οικονομί-
ας μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
μιας ολιστικής προσέγγισης, μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής και μιας 
δέσμης μέτρων που συμβάλλουν 
στην είσοδο αποβλήτων στην παρα-
γωγή προϊόντων. Το έργο Intelligent 
Circular Procurement (CircPro) προ-

σανατολίζεται προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.
- τα αποτελέσματα των κοινών προ-
σπαθειών των θεσμικών οργάνων 
και της Ένωσης για την αντιμετώπι-
ση διαφόρων περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων θα φανούν στη νέα ευρω-
παϊκή περιβαλλοντική πολιτική και 
νομοθεσία, όπως η περιβόητη Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία. Η μεγαλύτερη πρόκληση 
και ευκαιρία της εποχής μας είναι η 
Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιμα-
τικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο 
μέχρι το 2050. 
- όλοι οι εμπλεκόμενοι (ΕΕ, κυβερ-
νήσεις, περιφέρειες, δήμοι, βιομη-
χανίες, φορείς ανακύκλωσης) θα 
εργαστούν ακόμα πιο εντατικά για 
να αλλάξει η εν γένει γραμμική συ-
μπεριφορά των καταναλωτών και τη 
δημιουργία πράσινης συνείδησης 
των πολιτών.
- η Βουλγαρία καταλαμβάνει μία από 
τις τρεις πρώτες θέσεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση στην ανακύκλωση 
μπαταριών
- είναι σημαντική η διαχείριση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού καθώς και ο ρόλος 
των κυκλικών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων σε ότι αφορά 
αυτά. Πρωτεύουσα σημασία έχουν 
οι απαιτήσεις της ίδιας της αγοράς 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού, προτού αυ-
τός καταλήξει στα σκουπίδια. Οι ίδιοι 
οι καταναλωτές – αγοραστές μπο-
ρούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο με 
τη δυναμική των απαιτήσεων που 
θέτουν, να αγοράζουν προϊόντα με 
απώτερο σκοπό την κυκλική δια-
δρομή των υλικών τους (π.χ. αγορά-
ζοντας υπηρεσίες αντί εξοπλισμού, 
απαιτώντας από τους προμηθευτές 
να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες 
παραγωγής κλπ).
Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργο-
στάσιο ανακύκλωσης NADIN (εργο-
στάσιο διαχείρισης Απορριμάτων 
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού, στο Novi Iskar, 45 λεπτά από 

το κέντρο της Σόφιας). Η συγκεκριμέ-
νη εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρό-
γραμμα διαχείρισης αποβλήτων και 
έχει εξουσιοδοτηθεί να συλλέγει, να 
αποθηκεύει προσωρινά, να προεπε-
ξεργάζεται και να μεταφέρει τα από-
βλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, αποσυρθέντα οχήματα, 
χαρτί, πλαστικό και γυαλί. Η συγκε-
κριμένη εταιρεία ολοένα αναπτύσσει, 
επεκτείνει και ενισχύει τη δραστηρι-

ότητά της, διαθέτοντας 7 σύγχρονες 
εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 
περίπου 200 στρεμμάτων, με ένα 
από τα μεγάλα επιτεύγματα της εται-

ρείας να είναι αυτό ακριβώς το ερ-
γοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που 
θεωρείται σήμερα η πιο σύγχρονη 
και μεγαλύτερη εγκατάσταση στην 
Ανατολική Ευρώπη.

Γενικά για το CircPro:
  Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται 
από το Interreg Europe 2014-2020 
και στοχεύει στην προώθηση της με-
τάβασης των περιφερειών των εταί-

ρων σε εθνικές και περιφερειακές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με την κυκλική οικονο-
μία, αυξάνοντας την εφαρμογή των 
κυκλικών προμηθειών.
  Την παρούσα χρονική στιγμή το 
πρόγραμμα βρίσκεται στην πρώτη 
από τις δύο φάσεις του, κατά την 
οποία κάθε εταίρος προετοιμάζει 
Σχέδιο Δράσης για την περιφέρειά 
του, με την συμβολή της ομάδας 
Stakeholders, με συγκεκριμένες 
προτάσεις για τη βελτίωση των 
υφιστάμενων πολιτικών και προ-
γραμμάτων. Η 2η φάση του έργου 
(01/06/2021-31/05/2023), είναι αφι-
ερωμένη στην εφαρμογή του Σχε-
δίου Δράσης και στην αξιολόγηση 
των επιπτώσεων. 

Συμπερασματικά:
  Η ΠΑΜ-Θ θα ενσωματώσει τις αρ-
χές ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μέσω 
του CircPro. Σημαντικό εργαλείο 
για αυτό είναι ο Ν.4412/16 (δημόσι-
ες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών). Συγκεκριμένα στο 
άρθρο 86, όπου περιγράφονται  τα 

κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων 
στην Ε.Ε., αναφέρεται ότι  η ανάθεση 
των δημοσίων συμβάσεων βασίζεται 
στην πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής ή του κόστους, με χρήση προ-
σέγγισης κόστους – αποτελεσματι-
κότητας, όπως της κοστολόγησης 
του κύκλου ζωής. Στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες, ήδη αυτή η πρα-
κτική εφαρμόζεται ως η πλέον ενδε-
δειγμένη διαδικασία δημοπράτησης 
για την εφαρμογή της αξιολόγησης 
του κύκλου ζωής. Η  ενημέρωση, η 
τριβή με το αντικείμενο και η καθι-

έρωση των καινούργιων εννοιών 
όπως ο κύκλος ζωής, που ενσω-
ματώνει το κόστος απόκτησης, 
κατασκευής, εγκατάστασης, συ-
ντήρησης, επαναχρησιμοποίησης 
- ανακύκλωσης πόρων, το κόστος 
εκπομπών αερίων, τη χρήση εναλ-
λακτικών πηγών ενέργειας, μεθό-
δων για το μετριασμό της κλιμα-
τικής αλλαγής, κ.α θα βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση.
  Η ΠΑΜ-Θ, με τη διαρκή υποστήριξη 
του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτι-
ου και με την αρωγή του προγράμ-
ματος, επιδιώκει να φτάσει σε σημείο 
να ενσωματώνει στην καθημερινή 
της πρακτική τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας, ενός μοντέλου μονόδρο-
μου για την παγκόσμια οικονομία και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δρ. Αλέξης Κ. Πολίτης
- Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρω-

παικών Προγραμμάτων ΠΑΜ-Θ
- Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-

πής ΠΑΜ-Θ
- Μέλος ΔΣ Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης ΠΑΜ-Θ
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Τετάρτη πάμε ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Οι διαλέξεις στις 26 Φεβρουαρίου 2020 σε όλη την ΑΜ-Θ

  Η θεματολογία των διαλέξεων που παρουσιάζονται αυτήν την Τετάρτη, 26 
Φεβρουαρίου 2020, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.acadimia.eu), έχει ως εξής: 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Αλεξανδρούπολη: 

• «ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ». Χώρος διαλέξεων: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ, αί-
θουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ », (2ος όροφος), Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 
2020 και ώρα 19.00 – 21.00. 
  Ομιλητής: Αγλαΐα Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Μορια-
κής Βιολογίας & Γενετικής
Θέμα Διάλεξης: Φυτοχημικές ενώσεις: ο ρόλος τους στην πρόληψη ασθε-
νειών και στην προαγωγή της υγείας
• «ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ». Χώρος διαλέξεων: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ, αίθουσα 
«ΑΡΜΟΝΙΑ», (ισόγειο), Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 – 21.00. 
  Ομιλητής: Ελένη Καλιούνη, Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Θέμα Διάλεξης: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην περιοχή του Ν. Έβρου 
κατά την περίοδο 1920-1940

Ν. Ορεστιάδα: 
• «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ορεστιάδας, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 – 20.00. 
  Ομιλητής: Πηνελόπη Βλοτινού, Διδάκτωρ ΔΠΘ, Εργοθεραπεύτρια Παν. Νευ-
ρολογικής Κλινικής Άννα Τσιακίρη, Διδάκτωρ ΔΠΘ, Νευροψυχολόγος, Επιστ. 
Συνεργάτης Παν. Νευρολογικής Κλινικής
Θέμα Διάλεξης: Άνοια: από τη διάγνωση στη διαχείριση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνή:

• «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ». Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα συ-
νεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00-21:00. 
Ομιλητής: Βασίλειος Γούργουλης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.
Θέμα Διάλεξης: Κολύμβηση και Άσκηση στο νερό: ένας ιδανικός τρόπος εκ-
γύμνασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη:

• «Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ». Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα Νομαρχιακού 
Συμβουλίου - Διοικητήριο, Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 – 
21.00. Ομιλητής: Παράσχος Μελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ
Θέμα Διάλεξης: Σχέδιο ασφάλειας πόσιμου νερού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλα: 

• «ΖΩ – ΕΝΕΡΓΩ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ». Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ» στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Τε-
τάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00 – 19.00. 
  Ομιλητής: Ευστάθιος Δημητριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων στη Σ.Δ.Ο., ΔΙΠΑΕ
Θέμα Διάλεξης: Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας
  Λόγω εκτάκτου κωλύματος του εισηγητή, η διάλεξη στη Δράμα, στη Θεμα-
τική Ενότητα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δεν θα 
πραγματοποιηθεί.
  Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.
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Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα πάγια 
ρύθμιση οφειλών σε 24 – 48 δόσεις
Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες της Εφορίας

  Πρεμιέρα κάνει σή-
μερα η νέα πάγια ρύθ-
μιση των 24 - 48 δό-
σεων για τις οφειλές 
προς την Εφορία.
  Η πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων 
ανοίγει τις ηλεκτρο-
νικές πύλες της και 
όσοι φορολογούμε-
νοι είχαν αρρύθμιστες 
οφειλές την 1η Νοεμ-
βρίου 2019.
  Το ίδιο ισχύει και για 
όσους έχουν εντάξει 
τα χρέη τους στην πά-
για ρύθμιση των 12-24 
δόσεων μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2019 κα-
θώς μπορούν με μια 
αίτηση στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ  να «μεταπηδή-
σουν» στη νέα πάγια 
ρύθμιση και να κερ-
δίσουν περισσότερες 
και μικρότερες δόσεις 
για την εξόφληση των 
οφειλών τους.  Η ρύθ-
μιση των τακτικών 
οφειλών (φόρος ει-
σοδήματος, ΕΝΦΙΑ, 
ΦΠΑ) σε έως 24 δό-
σεις γίνεται χωρίς ει-
σοδηματικά κριτήρια 
ενώ για τις 48 δόσεις 
(φόρος κληρονομιάς, 
φόροι που προκύ-
πτουν μετά από έλεγ-
χο) υπάρχουν  εισο-

δηματικά κριτήρια.
  Οι φορολογούμενοι 
θα πρέπει να γνωρί-
ζουν τα εξής:
  1. Στη ρύθμιση υπά-
γονται οφειλές που 

δεν είχαν υπαχθεί σε 
οποιαδήποτε νομοθε-
τική ρύθμιση η οποία 
κατά την 1η Νοεμβρί-
ου 2019 ήταν σε ισχύ. 
Μετά από επιλογή του 
οφειλέτη δύνανται να 
ρυθμιστούν και:
• οι βεβαιωμένες μη 
ληξιπρόθεσμες, κατά 
την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμι-
ση, οφειλές ή δόσεις 
οφειλών και
• οι βεβαιωμένες και 
ληξιπρόθεσμες, κατά 
την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθ-
μιση, οφειλές που 
τελούν σε αναστολή 
πληρωμής.
  2. Οι τακτικές οφει-
λές (ΕΝΦΙΑ φόρος ει-
σοδήματος) μπορούν 
να ρυθμιστούν έως 
και σε 24 δόσεις χω-
ρίς εισοδηματικά κρι-
τήρια.
  3. Οι έκτακτες οφει-
λές (φόρος κληρονο-
μιάς, πρόστιμα) μπο-
ρούν να ρυθμιστούν 
έως και σε 48 δόσεις 

ανάλογα με το ύψος 
του εισοδήματος. Συ-
γκεκριμένα θα λαμβά-
νεται υπόψη:
• ο  μέσος όρος του 
συνολικού εισοδή-

ματός τους (ατομι-
κό, φορολογούμενο 
ή απαλλασσόμενο, 
πραγματικό ή τεκμαρ-
τό) κατά τα τελευταία 
τρία φορολογικά έτη 
πριν την αίτηση υπα-
γωγής στη ρύθμιση ή
• το συνολικό εισόδη-
μα (ατομικό, φορολο-
γούμενο ή απαλλασ-
σόμενο, πραγματικό 
ή τεκμαρτό) του αμέ-
σως προηγούμενου 
φορολογικού έτους 
από την ημερομηνία 
αίτησης υπαγωγής 
στη ρύθμιση εφόσον 
αυτό είναι μεγαλύτε-
ρο. Το συνολικό ει-
σόδημα πολλαπλα-
σιάζεται τμηματικά 
με προοδευτικά κλι-
μακωτό συντελεστή  
από 4% έως 25%.
  4. Η πρώτη δόση της 
ρύθμισης καταβάλ-
λεται μέσα σε 3 ερ-
γάσιμες ημέρες από 
την ημέρα υποβολής 
της αίτησης ενώ οι 
επόμενες δόσεις την 
τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων 
μηνών.

  5. Η ελάχιστη μηνι-
αία δόση διαμορφώ-
νεται στα 30 ευρώ
  6.  Η καθυστέρηση 
πληρωμής μίας δό-
σης θα έχει ως συνέ-

πεια την επιβάρυνση 
αυτής με προσαύξη-
ση 15%. Η δόση αυτή 
με την αναλογούσα 
προσαύξηση πρέ-
πει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας κα-
ταβολής της επόμε-
νης δόσης.
  7. Για οφειλές που 
ρυθμίζονται σε έως 
και 12 δόσεις, ο τό-
κος θα υπολογίζεται 
με βάση το τελευταίο 
δημοσιευμένο μέσο 
ετήσιο επιτόκιο δα-
νείων σε ευρώ χωρίς 
καθορισμένη διάρ-
κεια αλληλόχρεων 
λογαριασμών που 
χορηγούνται από όλα 
τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα στην Ελλάδα σε 
μη χρηματοπιστω-
τικές επιχειρήσεις, 
όπως αυτό δημοσιεύ-
εται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος πλέον 
0,25%, ετησίως υπο-
λογιζόμενο.
  8.  Για οφειλές που 
ρυθμίζονται σε περισ-
σότερες από 12 μη-
νιαίες δόσεις, το επι-
τόκιο προσαυξάνεται 
κατά 1,5%.
  9.  Στην περίπτωση 

που κάποιος οφειλέ-
της του Δημοσίου στα-
ματήσει να πληρώ-
νει τις δόσεις για την 
εξόφληση του χρέους 
(τακτικής ή έκτακτης 
οφειλής) για να μπο-
ρέσει να επανεντα-
χθεί στη ρύθμιση θα 
πρέπει να πληρώσει 
διπλή προκαταβολή, 
θα αφαιρεθούν οι δό-
σεις που ήταν συνε-
πής, ενώ το επιτόκιο 
θα είναι προσαυξημέ-
νο κατά 1,5 μονάδες.
  10.  Οι οφειλέτες 
που είναι συνεπείς 
στην εκπλήρωση των 
όρων της ρύθμισης, 
κατά την καταβολή 
της τελευταίας δόσης, 
θα απαλλάσσονται 
από την πληρωμή 
ποσού που ισούται 
με το 25% των τόκων 
που έχουν επιβαρύνει 
το ποσό των δόσε-
ων της ρυθμιζόμενης 
οφειλής. Η απαλλαγή 
δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ύψος της τε-
λευταίας δόσης.
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Κυρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών 
παιδιών καθώς και τη φροντίδα ηλικιω-
μένων.  Πληρ. Τηλ. 6944929924.

  Κυρία ζητά εργασία. Αναλαμβάνει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και οι-
κιακές εργασίες.
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6948072402

  Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κουτσού
ενοικιάζει αποθηκευτικούς χώρους
(σιλό) χωρητικότητας 6.000 τόνων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6948501616, κ. Δημήτρης.

Ζητείται
  Από Τεχνικό Γραφείο στην Ξάνθη ζητείται Πολιτικός 
Μηχανικός με γνώσεις Autocad-Τέκτων.
  Αποστολή βιογραφικών vaslazidis@yahoo.gr.
Λαζίδης Βασίλειος, Πληρ. Τηλ.: 2541077553.

Τουριστική
Παραθαλάσσια 
Επιχείρηση 
στον Λιμένα 
της Θάσου ζητά
προσωπικό για
τις παρακάτω θέσεις:
  Μάγειρα Α’, μάγειρα 
Β’, σαλατιέρα, 
ρεσεψιονίστ,
σέρβις παραλίας, σέρβις beach bar.
  Για πληροφορίες: 6945334399.

  Από ξενοδοχειακή μονά-
δα σε περιοχή της Στουτ-
γάρδης (Γερμανία), ζητεί-
ται έμπειρος μάγειρας για 
την στελέχωση της κουζί-
νας του εστιατορίου
  Θα προτιμηθεί προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση
  (Μισθός, διαμονή, δια-
τροφή)
  Επικοινωνία
εργάσιμες ώρες  
στο τηλ. 6946403637.

Ζητείται
  Ζευγάρι για να εργαστεί σε εστιατόριο της Γερμανί-
ας, περιοχή Μέπεν. Προσφερόμενες θέσεις κουζίνα-
σέρβις. Προσφέρονται διαμονή, διατροφή. 
  Πληροφορίες στο τηλ.: 00491739766108 κ. Δημήτρης.

Ανασφάλιστα οχήματα : 
Έρχεται μηχανισμός για εντοπισμό τους
  Έναν μηχανισμό ο οποίος 
θα εντοπίζει σε πραγματικό 
χρόνο τα ανασφάλιστα οχή-
ματα και θα αλλάζει το καθε-
στώς επιβολής προστίμων 
για όσους δεν έχουν ασφαλί-
σει το όχημά τους μελετά το 
υπουργείο Οικονομικών.

Τα ανασφάλιστα οχήματα

   Τα ανασφάλιστα οχήμα-
τα, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
ασφαλιστικών εταιρειών 
ανέρχονται σε περίπου 
700.000 και αποτελούν 
πραγματική απειλή για την 
κοινωνία, αφού σύμφωνα 
με εκπροσώπους του κλά-
δου, είναι η βασικότερη 

αιτία εγκατάλειψης του θύ-
ματος από τροχαίο, με προ-
φανείς τραγικές συνέπειες.
  Σύμφωνα με πηγή, πολ-

λοί οδηγοί ασφαλίζουν το 
όχημά τους για ένα, δύο ή 
τρεις μήνες κάθε φορά που 
επισείεται η σχετική απειλή 
και μετά κυκλοφορούν και 
πάλι ανασφάλιστα.

Τα πρόστιμα
  Όσοι εντοπισθούν από 
την διασταύρωση να έχουν 

όχημα σε κυκλοφορία χω-
ρίς να το έχουν ασφαλίσει 
θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
τα εξής πρόστιμα:

  -100 ευρώ για δίκυκλα οχή-
ματα έως 250 κ.εκ.
  -150 ευρώ για δίκυκλα οχή-
ματα από 251 κ.εκ. και άνω
  – 200 ευρώ για αυτοκίνητα 
έως 1000 κ.εκ..
  -250 ευρώ για αυτοκίνητα 
από 1001 κ.εκ. και άνω
  Οι παραβάτες θα λάβουν 

σχετική ειδοποίηση από την 
εφορία και θα πρέπει εντός 
οκτώ ημερών να προχωρή-
σουν στην πληρωμή του. 

Εφόσον δεν το πληρώσουν 
και εντοπισθούν σε έλεγχο 
να κυκλοφορούν με το ανα-
σφάλιστο όχημα τότε θα υπο-
στούν τις εξής κυρώσεις:
  -Αφαίρεση της άδειας ικανό-
τητας οδηγού και της άδειας 
κυκλοφορίας και των πινακί-
δων του οχήματος για 6 μή-
νες με πράξη της Αστυνομι-
κής Αρχής.
  -Σε περίπτωση εμπλοκής 
οχήματος σε ατύχημα, αφαί-
ρεση πινακίδων και άδειας 
κυκλοφορίας για 2 χρόνια 
και επί υποτροπής για 3 
χρόνια. Για την επιστρο-
φή των πινακίδων και της 
άδειας κυκλοφορίας μετά 
την παρέλευση των ανω-
τέρω περιόδων απαιτείται 
η προσκόμιση από τον εν-
διαφερόμενο του σχετικού 
συμβολαίου ασφάλισης.
  -Χρηματικό πρόστιμο με 
πράξη της Αστυνομικής 
Αρχής, 1.000 ευρώ για τα 
λεωφορεία και τα ΦΔΧ, 500 
ευρώ για τα επιβατικά και 
250 ευρώ για τα δίκυκλα.
  -Φυλάκιση από δύο μήνες 
έως 1 χρόνο και χρηματική 
ποινή έως 3.000 ευρώ σε 
περίπτωση εμπλοκής σε 
ατύχημα
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Κριός 
Φίλε Κριέ, σήμερα θα φτιάξεις σίγουρα την διάθεση 
σου, αποκαθιστώντας την ηρεμία και την σιγουριά σου 
με ανακουφιστικό τρόπο! Το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη, σε 
σώζει τελευταία στιγμή, από δύσκολες και δυσάρεστες 
καταστάσεις ή συγκυρίες! Να έχεις άφοβα εμπιστοσύνη 
στο ένστικτο σου, αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό και δεν 
θα χάσεις! Παρασκηνιακές επαφές, ευνοούνται!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος, επιτέλους θα εκτιμηθούν οι 
προσπάθειες σου και η συναισθηματική σου γενναιοδωρία, 
από τον σύντροφο! Προσοχή όμως! Σήμερα οφείλεις 
να αποφύγεις κάθε παρασκηνιακή ή παράνομη ερωτική 
δραστηριότητα, ιδίως αν έχεις σχέση ή είσαι σε γάμο! Αν 
είσαι ελεύθερος, παρασύρεσαι σε άτομα που δεν πρέπει 
ή που ανήκουν αλλού!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Στην καριέρα θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες 
και καθυστερήσεις, αλλά αργά ή γρήγορα, όλα θα 
ξεπεραστούν! Οικονομικά, θα υπάρξει θετική απάντηση, 
σε κάτι που αναμένεις σήμερα!
Ταύρος 
Φίλε Ταύρε, η ημέρα σήμερα, όλα βελτιώνονται και έρχονται 
μόνο επιτυχίες, αφού η ημέρα θα φέρει θετικές αλλαγές, 
που θες καιρό τώρα, με το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη! Θα έχεις 
σίγουρα επιτυχίες και χαρές στο φιλικό σου περιβάλλον, 
χρησιμοποιείς εποικοδομητικά την ικανότητα σου να 
διαχωρίσεις καλούς και τοξικούς φίλους, συνειδητοποιείς 
πως είναι η ιδανική στιγμή για να θέσεις στόχους ζωής, 
δέχεσαι βοήθεια από φίλους και εκπληρώνεις πολλά από 
τα όνειρα σου!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι ελεύθερος, θα έχεις θαυμαστές και κατακτήσεις, 
αφού σε διακρίνει γοητεία, ερωτισμός, συναισθηματική 
γενναιοδωρία και κοινωνική συμπεριφορά! Μεγάλη 
πιθανότητα υπάρχει τώρα, για μία νέα γνωριμία, μέσα 
από το φιλικό σου περιβάλλον! Αν είσαι δεσμευμένος, 
πετυχαίνεις στόχους, αλλά και δίκαιη ισότητα στην σχέση 
σου, με τον σύντροφο σου σήμερα!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Απέφυγε τα απρόσεχτα και προκλητικά λάθη σε δουλειά 
και οικονομικό τομέα! Είσαι αρκετά επιρρεπής σε 
παρορμητικά λάθη!
Δίδυμος 
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα οφείλεις να κινηθείς 
παρασκηνιακά με το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη, για να κερδίσεις 
πολλά μέσα από το περιβάλλον σου και γενικά στην ζωή 
σου! Επωφελείσαι τώρα, ανακαλύπτοντας παρασκηνιακές 
ενέργειες άλλων ή κάποια μυστικά που σε αφορούν! 
Εκμεταλλεύσου αυτό το γεγονός εμπιστεύσου την αυξημένη 
σου διορατικότητα και διαίσθηση και μάθε τι συμβαίνει 
κρυφά στο περιβάλλον σου!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος, σήμερα είναι σίγουρα η ιδανική 
μέρα για σταθεροποίηση της ερωτικής σου ζωής, αρκεί 
να παραμείνεις λογικός, συνετός και έντιμος απέναντι 
στον σύντροφο! Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να κάνεις 
ένα μεγάλο βήμα τώρα με το ταίρι σου, ακόμα και αυτό 
της επισημοποίησης! Αν είσαι ελεύθερος, απολαμβάνεις 
αξιόλογες και αξιοθαύμαστες κατακτήσεις!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Στον τομέα της καριέρας, όπως και στον οικονομικό τομέα, 
οφείλεις να αναγνωρίσεις μόνο τις αξιόλογες και σοβαρές 
ευκαιρίες που θα έρθουν, ώστε να καταφέρεις να πετύχεις 
πράγματα και όχι να φερθείς παρορμητικά!
Καρκίνος 
Φίλε Καρκίνε, με το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη σήμερα, οφείλεις 
να αρπάξεις τις πολλές ευκαιρίες που θα σου δοθούν, ώστε 
να καταφέρεις να κατακτήσεις μεγαλεπήβολους στόχους! 
Θέματα σπουδών ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα 
τώρα, όπως και θέματα εξωτερικού ή διαπροσωπικών 
σχέσεων που διατηρούνται από απόσταση! Γενικά, 
προωθείς τα σχέδια σου με αισιοδοξία και δύναμη, αλλά 
και με την βοήθεια του περιβάλλοντος σου!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι ελεύθερος, η σημερινή ημέρα, θα σε βοηθήσει 
πάρα πολύ να έρθεις ακόμα πιο κοντά ή ακόμα και να 
κατακτήσεις τους ερωτικούς σου στόχους, μέσα από 
νέες συναρπαστικές γοητευτικές γνωριμίες, ευκαιρίες 
για συναντήσεις ή συναισθηματικά ραντεβού! Αν είσαι 
δεσμευμένος, εκμεταλλεύσου τις σημερινές πλανητικές 
όψεις, ώστε να πείσεις τον σύντροφο, για τις επιθυμίες σου 
και τους στόχους που έχεις, για την σχέση σας!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Στην καριέρα, οφείλεις σήμερα να συγκεντρωθείς λίγο 
παραπάνω, αποφεύγοντας λάθη λόγω αφηρημάδας! 
Οικονομικά, είναι η κατάλληλη περίοδος για συμφωνίες 
και υπογραφές!
Λέων 
Φίλε Λέοντα, με την βοήθεια του Εξαγώνου Ήλιου-
Άρη, καταφέρνεις και βρίσκεις λύσεις σε πολλά 
από τα θέματα που σε απασχολούσαν, ανανεώνεσαι 
ψυχολογικά και βελτιώνεις απόλυτα την κοινωνική σου 
εικόνα! Μία αποκάλυψη, σε βοηθά να πάρεις τώρα, 
τις σωστές αποφάσεις και να προχωρήσεις μπροστά, 
κοιτάζοντας αποκλειστικά και μόνο την προσωπική 
σου πρόοδο και υπόσταση! Επιτέλους, μπαίνει τέλος 
σε παρελθοντικά προβλήματα και βάρη!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος και έψαχνες την κατάλληλη 
ημέρα, για να κάνεις μία συζήτηση ερωτικού 
χαρακτήρα, σήμερα είναι η ιδανική! Η γοητεία σου, 
το πάθος, η διορατικότητα σου και η πειθώ σου, 
θα φέρουν το αποτέλεσμα που θες στην σχέση σου 
και μάλιστα μακροπρόθεσμα! Αν είσαι ελεύθερος, 
θα έχεις πολλές ευκαιρίες, για μία νέα αισθησιακή 
σχέση!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Στην καριέρα, ξεπερνάς επιτέλους κάποιες δυσκολίες, 
αφού θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις σε έντονες 
και πιεστικές καταστάσεις! Οι οικονομικές σου 
υποθέσεις, θα έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα!
Παρθένος 
Φίλε Παρθένε, το ωφέλιμο για σένα Εξάγωνο Ήλιου-
Άρη, ενισχύει σημαντικά τον τομέα των σχέσεων με 
νέες σημαντικές γνωριμίες και επαφές! Θα έχεις 
βαθιά ικανοποίηση από συζητήσεις, συναναστροφές 
και ειδήσεις, την σημερινή ημέρα και οι 
διαπροσωπικές σου σχέσεις, είναι αυτές που θα σου 
δώσουν την αίσθηση της ουσιαστικής επιτυχίας και 
ευχαρίστησης! Επιπλέον, μετακινήσεις, συναντήσεις 
και ταξίδια, ευνοούνται ιδιαίτερα!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι ελεύθερος, η ημέρα θα σου δώσει την ευκαιρία, 
για μία νέα σοβαρή σχέση ή μία νέα πολλά υποσχόμενη 
γνωριμία! Αν είσαι δεσμευμένος, μπορείς να αναμένεις 
αναζωπύρωση σχέσης ή γάμου, αρκεί να είσαι ψύχραιμος, 
συνετός, προσγειωμένος και έντιμος, απέναντι στο 
ταίρι σου! Πες ναι στην αφοσίωση, τον ερωτισμό και την 
ουσιαστική συντροφικότητα!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Η πιο κατάλληλη ημέρα είναι εδώ, για να βελτιώσεις 
συναδελφικές σχέσεις που είχαν υποστεί παρεξήγηση ή 
ψυχρότητα! Οικονομικά, δεν είναι ιδιαίτερα καλή ημέρα 
για αποφάσεις ή συμφωνίες!
Ζυγός 
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα με την βοήθεια του Εξαγώνου 
Ήλιου-Άρη, αισθάνεσαι δυνατός και ικανός να καταφέρεις 

να τακτοποιήσεις και την παραμικρή λεπτομέρεια! 
Βρίσκεις λύσεις και κλείνεις προβληματικούς κύκλους, 
εκπληρώνοντας βαθιές επιθυμίες, με αρκετή άνεση! 
Γενικά η σημερινή ημέρα, θα σου δώσει επιτέλους την 
δυνατότητα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και θέματα 
της καθημερινότητας, που μέχρι τώρα σε βασάνιζαν!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος, η σημερινή ημέρα είναι σίγουρα 
ευνοϊκή για σένα, αφού το πάθος ανάμεσα σε σένα και 
τον σύντροφο, είναι ασυγκράτητο και αναμένονται καυτές 
ερωτικές στιγμές, αλλά και εκδήλωση συναισθήματος! Αν 
είσαι ελεύθερος, πιθανόν να προκύψει ένας έρωτας μέσα 
από το εργασιακό περιβάλλον! Πες ναι στις εξελίξεις, αλλά 
με διακριτικότητα και προσοχή!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Η αποδοτικότητα σου είναι στα καλύτερα της και αυτό σε 
οδηγεί στην επιτυχία! Πετυχημένες οικονομικές συμφωνίες 
έρχονται επίσης σήμερα!
Σκορπιός 
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα βγάζεις το παιδί που έχεις 
μέσα σου και απολαμβάνεις με κάθε τρόπο την ζωή, 
αλλά και τον θαυμασμό του περιβάλλοντος σου! 
Μπορείς να αναμένεις μία ημέρα γεμάτη ευκαιρίες και 
δυνατότητες, σε διαπροσωπικές σχέσεις, θέματα παιδιών, 
δημιουργικότητας και διασκέδασης! Με το Εξάγωνο 
Ήλιου-Άρη, εκφράζεις τον εαυτό σου, μέσα από κοινωνικές 
επαφές, δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι ελεύθερος, θα αισθανθείς σίγουρα το επίκεντρο 
της προσοχής! Έρχονται ανέλπιστες και σπουδαίες 
ευκαιρίες, ερωτικές επιλογές, δυνατότητες για εδραίωση, 
έναρξη νέας σχέσης, πολλές κατακτήσεις, θαυμαστές, 
αλλά και ερωτικές στιγμές με το άτομο που σε ενδιαφέρει! 
Αν είσαι δεσμευμένος, σε περιμένουν καυτές και 
παθιασμένες στιγμές με τον σύντροφο!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Στα επαγγελματικά, αλλά και στα οικονομικά, δεν 
θα υπάρξει κανένα εμπόδιο, πέρα από τις δικές σου 
υπερβολές!
Τοξότης 
Αγαπητέ Τοξότη, το σημερινό Εξάγωνο Ήλιου-Άρη, είναι 

αρκετά εποικοδομητικό για εσένα, αν το εκμεταλλευτείς 
σωστά και έξυπνα! Θα καταφέρεις να απολαύσεις 
ευτυχισμένες στιγμές στην οικογένεια στο σπίτι, επιτυχία 
σε ένα παρελθοντικό θέμα που ακόμα σε απασχολεί και 
να βρεις μόνιμες λύσεις σε προβληματικές συγγενικές 
σχέσεις! Γενικά, εμπιστεύσου την διαίσθηση σου, 
συνδύασε την με την λογική σου και θα δεις ότι μπορείς να 
καταφέρεις τα πάντα σήμερα!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος, απολαμβάνεις σήμερα την θαλπωρή 
και την ζεστασιά του σπιτιού, αλλά και συναισθηματική 
ανανέωση του δεσμού σου! Επίσης, τώρα, ίσως γίνει 
κάποια συζήτηση για συγκατοίκηση ή επισημοποίηση 
σχέσης! Αν είσαι ελεύθερος, θα έχεις μία μεγάλη ευκαιρία 
για επανασύνδεση με έναν έρωτα του παρελθόντος!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Επαγγελματικά είσαι απόλυτα αποδοτικός και αυτό 
αναγνωρίζεται! Οικονομικά, έρχονται ξαφνικά έξοδα 
σήμερα, που αφορούν το σπίτι!
Αιγόκερως 
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή ημέρα δεν πρέπει να μείνει 
ανεκμετάλλευτη από σένα, ιδίως όσον αφορά κοινωνικές 
δραστηριότητες και επαφές, με το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη! 
Έχεις μπόλικη τύχη σήμερα και οι ευκαιρίες θα έρχονται 
απανωτές, ώστε να καταφέρεις να εκπληρώσεις στόχους, 
αν περάσεις όμορφα και να επικοινωνήσεις ακριβώς 
με τον τρόπο που επιθυμείς! Θα έχεις έντονη, αλλά και 
ουσιαστική κοινωνική ζωή, ωφέλιμες επαφές, εύνοια σε 
ταξίδια, συναντήσεις, γνωριμίες και γενικά μετακινήσεις!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι ελεύθερος, απολαμβάνεις φλερτ, ευχάριστες 
επικοινωνίες, χαρούμενα μηνύματα, νέες γνωριμίες 
και απρόσμενες χαρούμενες συναντήσεις, που αν τις 
εκμεταλλευτείς σωστά, θα πετύχεις τον ερωτικό στόχο 
σου! Αν είσαι δεσμευμένος, πες ναι σε μία έξοδο 
ψυχαγωγίας σήμερα, με τον σύντροφο και είναι σίγουρο 
ότι θα περάσετε υπέροχα μαζί!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Οικονομικά, μην παρασύρεσαι σε επιπολαιότητες και 
επαγγελματικά, χρησιμοποίησε την οξυδέρκεια σου, ώστε 
να πετύχεις στόχους!
Υδροχόος 
Φίλε Υδροχόε, σήμερα σε χαρακτηρίζουν αυτοπεποίθηση 
και αυτοεκτίμηση και αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά 
σου, είναι που θα φέρουν τα θετικά γεγονότα και 
εξελίξεις της ημέρας! Με την βοήθεια του Εξαγώνου 
Ήλιου-Άρη, αποδεικνύεις την αξία σου και κερδίζεις με 
μεγαλύτερη ευκολία αυτό που επιθυμείς! Προστατεύεις 
και εξομαλύνεις οικογενειακές σχέσεις και ενδεχομένως 
τώρα να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν το σπίτι ή 
κάποιο ακίνητο!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Ήρθε η στιγμή να σταματήσεις το ανούσιο φλερτ, αν είσαι 
ελεύθερος και να βρεις ένα σύντροφο που σε καλύπτει στα 
πάντα! Ωρίμασε λοιπόν και ασχολήσου μόνο με αξιόλογες 
ευκαιρίες! Αν είσαι δεσμευμένος, οι προσωπικές 
στιγμές με τον σύντροφο, χαρακτηρίζονται από πάθος, 
αισθησιασμό και γενικότερη βελτίωση συναισθηματική!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Οι εξελίξεις και τα γεγονότα μέσα στον εργασιακό χώρο, 
ωφελούν πολύ την πρόοδο σου! Κάθε οικονομική σου 
δραστηριότητα ή απόφαση σήμερα, θα έχει επιτυχία.
Ιχθύς 
Φίλε Ιχθύ, με το Εξάγωνο Ήλιου-Άρη, η επιτυχία είναι στα 
χέρια σου σήμερα, αρκεί να παραμείνεις ώριμος και 
λογικός! Μπορείς να πετύχεις τώρα βαθιές επιθυμίες, 
χωρίς όμως υπερβολικές απαιτήσεις και συμπεριφορές! 
Ευκαιρίες θα έχεις, σε όλους τους τομείς που σε 
ενδιαφέρουν, για να αλλάξεις ριζικά ότι σε ενοχλεί και 
κυρίως μέσα από επικοινωνίες, επαφές, ειδήσεις, νέα, 
μετακινήσεις και συναντήσεις!
Αισθηματικές Προβλέψεις
Αν είσαι δεσμευμένος, η ερωτική σου σχέση, ευνοείται 
πολύ σήμερα, αρκεί να παραμείνεις ολιγαρκής και ήρεμος 
στις συναισθηματικές σου συζητήσεις και κινήσεις! Αν 
είσαι ελεύθερος, θα απολαύσεις κατακτήσεις σήμερα, 
νέες γνωριμίες, φλερτ, μηνύματα, αλλά και εκπλήρωση 
ερωτικών επιθυμιών, σκοπών και στόχων!
Προβλέψεις για επαγγελματικά & οικονομικά
Διατήρησε την υπομονή σου και την διαλλακτικότητα 
σου, στον χώρο της δουλειάς, για να γλιτώσεις κόντρες! 
Οικονομικά, θα πάρεις μεγάλη χαρά σήμερα, με μία 
απρόσμενη εξέλιξη!

Οι σημερινές ημερήσιες προβλέψεις όλων των ζωδίωνΠαιδ ί . . .

        

Η συνταγή της ημέρας...!

Τα παιδιά 2- 5 ετών 
δεν πρέπει να καταναλώνουν fast food
  Μία νέα μελέτη που έγινε πρόσφατα, αναφέρει πως τα παιδιά 2-5 ετών που καταναλώνουν φαγητό σε 
αλυσίδες fast food, είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας αλλά και κατάθλιψη καθώς 
μεγαλώνουν. Η μελέτη του Darmouth, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatric Obesity και έρχεται να 
δείξει την άμεση σχέση της ανάπτυξης παχυσαρκίας με τις διατροφικές επιλογές ενός παιδιού προσχο-
λικής ηλικίας. Άλλωστε, τα στατιστικά είναι σοκαριστικά.
  Στις ΗΠΑ σχεδόν το 25% των παιδιών ηλικίας 2 έως 5 ετών , είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.
«Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά που αυξάνουν σταδιακά το βάρος τους κατά τη διάρκεια αυ-
τού του πολύ σημαντικού χρονικού διαστήματος (2-5 ετών) τείνουν να το επιδεινώνουν στην εφηβεία και 
την ενηλικίωση και αυτό δημιουργεί σημαντικές συνέπειες για την υγεία καθώς μεγαλώνουν και οδεύουν 
στην τρίτη ηλικία», αναφέρει η επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας Jennifer Emond.
  Σε μια προσπάθεια να σιγουρέψουν αυτή τη διαπίστωση, οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότε-
ρα από 500 παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 3 έως 5 ετών) και τις οικογένειές τους στο νότιο Νιού 
Χάμσαϊρ για ένα χρόνο. Το ύψος και το βάρος των παιδιών μετρήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της 
μελέτης. Οι γονείς ανέφεραν την εβδομαδιαία συχνότητα πρόσληψης γρήγορου φαγητού των παιδιών 
τους – από 11 εστιατόρια αλυσίδων γρήγορου φαγητού – σε έξι διαδικτυακές έρευνες που ολοκληρώθη-
καν σε διαστήματα δύο μηνών.
  Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στην αρχή της μελέτης, περίπου το 18% των παιδιών ήταν υπέρβαρα 
και σχεδόν το 10% ήταν παχύσαρκα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι περίπου το 8% των παιδιών αύ-
ξαναν το βάρος τους και κατατάσσονταν στην κατηγορία των υπέρβαρων ή παχύσαρκων σε διάστημα 
ενός έτους.
  «Η μελέτη μας είναι η πρώτη που παρακολουθεί πως με την πάροδο του χρόνου το γρήγορο φαγητό, 
από μόνο του, συμβάλλει στην αύξηση του βάρους. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, μπορέσαμε 
να απομονώσουμε την επίπτωση του φαγητού από άλλους παράγοντες – όπως η σωματική δραστη-
ριότητα και ο χρόνος μπροστά στην τηλεόραση ή στις ηλεκτρονικές συσκευές – που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να εξηγήσουν αυτή τη σχέση. Τα ευρήματα από αυτή την έρευνα θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται για να προσαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές και οι πολιτικές που μπορούν να μειώσουν 
την έκθεση των παιδιών στις καμπάνιες των fast-food και να βοηθήσουν τους γονείς που προσπαθούν 
να υιοθετήσουν συμπεριφορές ενός υγιεινού τρόπου ζωής των παιδιών», καταλήγει η Emond.

  Γρήγορο, ελαφρύ, υγιεινό 
και πεντανοστιμότατο πιάτο.

Υλικά
2-3 φιλέτα σολομού

Μια χούφτα σπαράγγια
1 κουτ.σούπας ανάλατο 
βούτυρο
1 κουτ.σούπας ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο πολτο-

Σολομός με σκόρδο και σπαράγγια
ποιημένες
Χυμός και ξύσμα από μισό 
λεμόνι
Αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση
  Ζεσταίνουμε σε ένα με-
γάλο τηγάνι μια κουταλιά 
βούτυρο και μια κουταλιά 
ελαιόλαδο.   Προσθέτουμε 

τον σολομό και τα σπα-
ράγγια και αλατοπιπε-
ρώνουμε. Μαγειρεύου-
με για 4 λεπτά σε κάθε 

πλευρά.
  Προσθέτουμε το σκόρ-
δο, το ξύσμα και τον 
χυμό. Αφήνουμε για 1 
λεπτό και σερβίρουμε.
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Επίκα ιρα . . . 	
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενόψει της περιόδου της σαρακοστής

Συστήνει στους καταναλωτές 
να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω κριτήρια 
καταλληλότητας για τα τρόφιμα που θα αγοράσουν
  Α. Μαλακόστρακα (γαρίδες, 
γάμπαρι, καραβίδες, καβού-
ρια αστακοί κ.α)
  Τα νωπά μαλακόστρακα 
φέρουν κέλυφος γυαλιστερό 
και υγρό, τα πόδια τους είναι 
στερεά προσκολλημένα στο 
σώμα, τα μάτια τους είναι 
διαυγή, το κρέας τους είναι 
κυρίως λευκό και συμπαγές 
και η οσμή τους είναι ευχάρι-
στη. Τα αλλοιωμένα μαλακό-
στρακα έχουν κέλυφος ξηρό 
και γλοιώδες, τα πόδια τους 
αποσπώνται εύκολα, τα μά-
τια τους είναι βυθισμένα, η 
κοιλιά τους μαλακή και γλοι-
ώδης, το κρέας τους είναι 
μαλακό, με κηλίδες κίτρινες 
ή μελανές και παρουσιάζουν 
δυσάρεστη οσμή.
  Β. Μαλάκια (Κεφαλόποδα, 
Οστρακοειδή)• Κεφαλόποδα 
(χταπόδια, μοσχοί, καλαμά-
ρια, θράψαλα, σουπιές)
  Τα νωπά κεφαλόποδα πρέ-
πει να έχουν οσμή ευχάριστη, 
σάρκα συμπαγή και ελαστι-
κή, πλοκάμια και βεντούζες 
σταθερά στην έλξη και η επι-
φάνεια τους να είναι υγρή 
και γυαλιστερή, με τα μάτια 
γυαλιστερά και ζωηρά χωρίς 
κηλίδες. Τα αλλοιωμένα κε-
φαλόποδα έχουν μάτια απο-
χρωματισμένα, σάρκα ξηρή, 
θολή, μυρίζουν δυσάρεστα 
και η εξωτερική τους επιφά-
νεια καλύπτεται από βλέννα.• 
Οστρακοειδή (μύδια, στρεί-
δια. κυδώνια, χτένια, αχιβά-
δες, γυαλιστερές κλπ)
  Τα οστρακοειδή, εφόσον 
πωλούνται με κέλυφος, πρέ-
πει να είναι ζωντανά. Το κέ-
λυφος τους πρέπει να είναι 
κλειστό και να ανοίγει δύσκο-
λα, ενώ το υγρό που περιέχει 
να είναι άοσμο και διαυγές. Η 

σάρκα του οστράκου πρέπει 
να αντιδρά σε κάθε εξωτερικό 
ερέθισμα. Τα νεκρά όστρακα 
έχουν κέλυφος ανοιχτό που 
δεν αντιδρά στην πίεση, ενώ 
έχουν οσμή δυσάρεστη. 
  Τα μύδια που πωλούνται 
χωρίς κέλυφος συσκευάζο-
νται σε πλαστικό σακουλάκι 
που περιέχει ποσότητα νε-
ρού. Συντηρούνται σε ψύξη 
ή τοποθετούνται πάνω σε 
πάγο. Στην συσκευασία 
επάνω πρέπει να είναι ευ-
ανάγνωστος ο κωδικός της 
εγκατάστασης  αποκελύφω-
σης, η διατηρησιμότητα (πέ-
ντε περίπου ημέρες από την 
αποκελύφωση), καθώς και η 
προέλευσή τους. 
  Γ. Εχινόδερμα
  Οι αχινοί πωλούνται ζωντα-
νοί. Η αναγνώριση των ζω-
ντανών βασίζεται στα αγκά-
θια τους που μένουν όρθια 
και κινούνται όταν μένουν σε 
ηρεμία. Το εσωτερικό υγρό 
είναι διαυγές, άχρωμο και 
άοσμο. Δεν αναδύουν δυσά-
ρεστη οσμή.
  Δ. Άλλα σαρακοστιανά 
εδέσματα
  Για τις κονσέρβες θαλασσι-
νών θα πρέπει να προσέχου-
με να μην είναι διογκωμένες, 
να μην φέρουν σκουριά, να 
μην υπάρχει έξοδος υγρού 
περιεχομένου, και να αναγρά-
φονται στην ετικέτα η ημερο-
μηνία παραγωγής, η επωνυ-
μία του παρασκευαστή και 
ο κωδικός αριθμός Ε.Ε. της 
επιχείρησης.  Κατά το άνοιγ-
μα θα πρέπει να δίνεται ιδιαί-
τερη προσοχή στο κανονικό 
χρώμα του περιεχομένου και 
των εσωτερικών τοιχωμάτων 
καθώς και στην οσμή.
  Η απόψυξη των αλιευμάτων 

επιτρέπεται μόνο από εγκε-
κριμένες εγκαταστάσεις. Αυτά 
διατίθενται συσκευασμένα με 
την ένδειξη «αποψυχθέντα» 
και φέρουν τον κωδικό της 
εγκατάστασης απόψυξης. 
Δεν επιτρέπεται η απόψυξη 
στα σημεία πώλησης ακόμη 
και εάν αυτά επισημαίνονται 
ως «αποψυχθέντα».
  Αλατισμένος μπακαλιάρος, 

λακέρδα: δεν επιτρέπεται 
κόκκινο χρώμα (αλλοίωση) 
και δυσοσμία.
  Παστά και καπνιστά αλιεύμα-
τα: δεν πρέπει να υπάρχει δυ-
σοσμία και γλοιώδης σάρκα.
  Χαβιάρι και μπρικ: δεν πρέ-
πει να υπάρχει δυσοσμία.
  Αυγοτάραχο: το χρώμα του 
είναι συνήθως καστανό, με 
την εξωτερική μεμβράνη να  
προσφύεται καλά στα αυγά. 
Η σύστασή του είναι σκληρή, 
η οσμή του ευχάριστη και η 

γεύση του αλμυρή. Όταν εί-
ναι αλλοιωμένο η οσμή του 
είναι δυσάρεστη, η γεύση 
του πικρή και η σύσταση του 
μαλακή. 
  Ταραμάς: το χρώμα του 
πρέπει να είναι ομοιόμορφο 
θολό ερυθρό ή λευκό ανά-
λογα με το είδος ψαριού, η 
σύσταση του μαλακή, και η 
οσμή του θυμίζει εκείνη της 

ρέγκας, η γεύση του είναι 
αλμυρή και ποτέ δεν πρέπει 
να  είναι  πικρή ή όξινη. Δεν 
επιτρέπεται επιφανειακή ξή-
ρανση (αφυδάτωση), μούχλα 
και τάγγιση.
  Χαλβάς: οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι προσεκτικοί 
για την παρουσία αλλεργιο-
γόνων (π.χ. ξηροί καρποί), τα 
οποία είναι υποχρεωτικό να 
αναγράφονται στην ετικέτα.
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας ΑΜΘ, καλεί 

τους υπευθύνους των επιχει-
ρήσεων τροφίμων να τηρούν 
την κείμενη νομοθεσία, όσον 
αφορά την υγιεινή και την 
ασφάλεια των τροφίμων. Επί-
σης, συστήνει σε όλους τους 
καταναλωτές να προμηθεύο-
νται τρόφιμα από εγκεκριμέ-
νες εγκαταστάσεις. τα οποία 
φέρουν τις απαραίτητες 
ενδείξεις (προέλευση, χρό-

νος αλίευσης – παρασκευής 
κ.λπ.) και σήμανση καταλλη-
λότητας (ωοειδής) . Οι κατα-
ναλωτές, σε περίπτωση που 
διαπιστώσουν απουσία των 
προβλεπόμενων ενδείξεων 
ή ακατάλληλα τρόφιμα μπο-
ρούν να απευθύνονται στις 
αρμόδιες αρχές. 
  Τέλος, ενημερώνουμε πως  
οι έλεγχοι συνεχίζονται συ-
στηματικά.

Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
Περιφέρειας ΑΜΘ


