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Απροστάτευτη η κοινωνία

Πληθωριστική… πανδηµία
Ραγδαία επιτάχυνση, στο 7,2% σε ετήσια βάση, κατέγραψε ο επίσηµος πληθωρισµός για τον µήνα Φεβρουάριο, µε 
νέο άλµα µίας ποσοστιαίας µονάδας σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2022 αλλά και νέο ρεκόρ από τα προ 27ετίας 
επίπεδα, του έτους 1996. Πρόκειται για τον δέκατο στη σειρά µήνα συνεχούς ανόδου και µάλιστα µε αυξητικούς 
ρυθµούς, ενώ όπως όλα δείχνουν το κύµα της ακρίβειας θα συνεχιστεί µέσα στο 2022, αποδεκατίζοντας παραπέρα 
το εισόδηµα της Ελληνικής οικογένειας. Τα χειρότερα βέβαια είναι µπροστά, καθώς όσο οξύνεται η πολεµική 
σύγκρουση στην Ουκρανία, θα κληθούµε να πληρώσουµε τα «σπασµένα» βυθίζοντας περαιτέρω το επίπεδο 
διαβίωσής µας.

» ΣΕΛ. 7

Τα λάθη της 
άµυνας…
Τα παιδαριώδη λάθη της άµυνάς της 
πλήρωσε η Αθλητική Ένωση Πάρου 
στον αγώνα της περασµένης Κυρια-
κής, στην Παροικιά, µε τον Πανναξι-
ακό, που έληξε τελικά 1-2 υπέρ των 
Ναξιωτών.

ΣΕΛ. 15

Πρόβα 
εκλογών!

» ΣΕΛ. 14

Νέα της 
Αντιπάρου
Η Αντίπαρος βάζει πλώρη για τη θα-
λάσσια «πράσινη» ηλεκτροκίνηση  
επιδιώκοντας ενεργή συµµετοχή αντί-
στοιχη µε άλλων νησιών που ωριµά-
ζουν έργα καινοτοµίας. 

» ΣΕΛ. 5

του Θ. Παπαµιχαήλ
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Μετανάστες
Την περασµένη Κυριακή, 13 Μαρτίου, το λιµενικό σώµα έλαβε 
στις 5 το πρωί σήµα για σκάφος που κινδύνευε βόρεια της Πά-
ρου.

Άµεσα στο σκάφος προσέτρεξαν και προσέδεσαν πάνω του 
άλλα σκάφη και το έφεραν µε ασφάλεια στην περιοχή του Μαρ-
τσέλο στην Παροικιά. Στο σκάφος επέβαιναν 101 Αφγανοί µε-
τανάστες όλοι τους άνδρες.

Από εκεί οι µετανάστες µετεπιβιβάστηκαν σε άλλο σκάφος του 
λιµενικού σώµατος, µε προορισµό δοµές του ανατολικού Αιγαί-
ου, για τη φιλοξενία τους. Είχε προηγηθεί συνεννόηση του δη-
µάρχου Πάρου µε το υπουργείο Ναυτιλίας ώστε να µεταφερθούν 
σε δοµή φιλοξενίας, καθώς το νησί µας στερείται παρόµοιας 
εγκατάστασης.

Όπλα και εκθεσιακοί 
χώροι

Από την Ελληνική Αστυνοµία ανακοινώθηκε ότι, όσοι κάτοχοι 
όπλων θήρας, αεροβόλων, µερών αυτών, διοπτρών, καθώς και 
των ειδών που αναφέρονται στη σχετική νοµοθεσία, επιθυµούν 
να τα µεταφέρουν σε χώρο διεξαγωγής έκθεσης τέτοιων ειδών, 
οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην αστυνοµική Υπηρεσία έκ-
δοσης της άδειας (π.χ. εµπορίας, κατοχής, εισαγωγής, µεταφο-
ράς) σχετική έγγραφη δήλωση.

Για τη σύνταξη της δήλωσης, θα χρησιµοποιείται έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης, την οποία µπορεί να υποβάλλει και µε 
ηλεκτρονικά µέσα.

Για τη διευκόλυνσή του, ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος, µπορεί 
να υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσης και/ή στην Υπηρεσία του 
τόπου κατοικίας του (Τµήµα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχει, στο 
Αστυνοµικό Τµήµα

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφεται:
- ο αριθµός πρωτοκόλλου της άδειας που κατέχει ο ενδιαφερό-

µενος για τα προς έκθεση είδη, όπως άδεια εµπορίας, επισκευής, 
κατοχής κ.λπ.,

- ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, ο οποίος µπορεί να είναι 
και εκτός του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου,

- τα λεπτοµερή στοιχεία των ειδών που θα µεταφέρει (αριθµός 
µεταφερόµενων ειδών, αριθµούς σειράς, µάρκα, µοντέλο κ.λπ.),

- η ηµεροµηνία αναχώρησης και η ηµεροµηνία επιστροφής 
των ειδών στην έδρα τους (οικία, κατάστηµα κ.λπ.),

- ότι αφαιρέθηκαν οι επικρουστήρες των όπλων και ποιων 
όπλων ακριβώς, καθώς και ότι οι αφαιρεθέντες επικρουστήρες 
παραµένουν στην έδρα του υπογράφοντος τη δήλωση. Εναλ-
λακτικά εάν δεν έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, ο κάτοχος 
δηλώνει ότι τα όπλα φέρουν προσαρµοσµένο κατάλληλο µηχα-
νισµό ασφάλισης στο τµήµα της σκανδάλης/σκανδαλών - υπο-
φυλακτήρα,

- ότι ο ενδιαφερόµενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ασφα-
λούς µεταφοράς και φύλαξης αυτών των ειδών κατά τη µετα-
φορά τους αλλά και το χρόνο παραµονής τους στην έκθεση και

- ότι δεν θα µεταφέρει κανενός τύπου πυροµαχικά στο χώρο 
διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά.

Ναρκωτικά
Το Σάββατο, 12 Μαρτίου, συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-
νοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου, ένας ηµεδαπός 
κατηγορούµενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοτίου Αιγαί-
ου για την καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, στις 
12/3 το πρωί, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγµατοποι-
ήθηκε στοχευµένη έρευνα στην κατοικία και σε επαγγελµατικό 
χώρο του κατηγορουµένου όπου βρέθηκαν µεταξύ άλλων και 
κατασχέθηκαν:

• 347,2 γραµµάρια κάνναβη
• 206 φαρµακευτικά-ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή
• Θρυµµατιστής κάνναβης
• 2 ζυγαριές ακριβείας
• Πλήθος κενών περιεχοµένου φακελάκια µικροσυσκευασιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Αλλαγές για τον 
προσωπικό γιατρό

Αλλαγές στη διεξαγωγή εξετάσεων υγείας και στην εισαγωγή 
στα νοσοκοµεία για τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ φέρνει 
το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας.

 Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που έχει δηµοσιοποιήσει ο 
υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, όλοι οι ασφαλισµένοι 
του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να επιλέξουν τον θεράποντα ια-
τρό τους, το οποίο µάλιστα θα µπορούν να αλλάζουν. Οι 
ειδικότητες που θα αποτελούν τον θεσµοθετηµένο προσωπικό 
θεράποντα είναι: Γενική Ιατρική, Παθολογία και Παιδιατρική. Σε 
κάθε περίπτωση όπως ξεκαθαρίζει το ρεπορτάζ της ∆ήµητρας 
Ευθυµιάδου στο ethnos.gr, στο νέο νοµοσχέδιο θα υπάρχει 
πρόβλεψη ώστε οι χρόνια ασθενείς να µπορούν να δηλώνουν 
άλλη ειδικότητα γιατρού ως προσωπικό θεράποντα. Ακόµα, κα-
µία ιατρική πράξη δε θα γίνεται χωρίς έγκριση από τον προσω-
πικό γιατρό Με το νέο νοµοσχέδιο, οι ασφαλισµένοι δε θα µπο-
ρούν να κάνουν καµία ιατρική πράξη χωρίς να λάβουν σχετική 
έγκριση από τον προσωπικό θεράποντα ιατρό.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας, η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρµόσει 
και το gatekeepingκαι για να δει κανείς ειδικό γιατρό. ∆ηλαδή 
ακόµη και για να εξετασθεί από γιατρούς όπως καρδιολόγους, 
ορθοπεδικούς, κλπ θα πρέπει να έχει παραπεµπτικό από τον 
προσωπικό θεράποντα ιατρό του.

Η αµοιβή

Ανατροπή στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας αποτελούν οι εργασι-
ακές σχέσεις των γιατρών. Προσωπικοί γιατροί θα µπορούν να 
γίνουν και γιατροί των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ και µά-
λιστα θα πληρώνονται µε ξεχωριστή αµοιβή από το µισθό τους. 
Θα πρέπει να προηγηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους 
ιδιώτες γιατρούς προκειµένου να συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ 
και να γίνουν προσωπικοί γιατροί. 

Τέλος, η κατά κεφαλήν αµοιβή ανά ασθενή θα είναι ένας συν-
δυασµός του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για ιατρικές επι-
σκέψεις από τον ΕΟΠΥΥ και της ηλικίας τους ασφαλισµένου 
καθώς όσο πιο ηλικιωµένος θα είναι ένας ασθενής τόσο περισ-
σότερα χρήµατα θα εισπράττει ο γιατρός. Παράλληλα θα υπάρχει 
όριο σε εγγραφές ασθενών στη λίστα του κάθε γιατρού, ώστε 
η αµοιβή του η συνολική να µην υπερβαίνει τα 2000 ευρώ το 
µήνα.

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• Καφέ Λάζος (εφορία)
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία 

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης:
∆ηµήτρης Μ. Μπελέγρης

Μέλος:

Επικοινωνία: Αγία Ελένη, 
Παροικία Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr 
& sales@typoparos.gr

ειδήσεις
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Foodexpo 2022
∆έκα έξι παραγωγοί από την Περιφέρεια νοτίου 
Αιγαίου µετείχαν στη διεθνή έκθεση τροφίµων 
και ποτών «Food Expo» στο Metropolitan expo, 
στην Αθήνα.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της 
λέσχης αρχιµαγείρων ∆ωδεκανήσου και Κυκλά-
δων, τα µέλη της οποίας γέµισαν µε µυρωδιές και 
γεύσεις τον χώρο της έκθεσης µε συνταγές από 
τοπικά παραγόµενα προϊόντα. Το περίπτερο της 
Περ. Ν. Αιγαίου κατακλύσθηκε από επισκέπτες 
που είχαν την ευκαιρία να δουν, να δοκιµάσουν, 
αλλά και να προµηθευτούν τα προϊόντα. Μάλιστα 
οι επισκέπτες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασµό τους 
από την ποιότητα και υπέροχη γεύση των όσων 
δοκίµασαν.

Το περίπτερο µας επισκέφθηκε µεταξύ των άλ-
λων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφί-
µων, Γιώργος Γεωργαντάς, µαζί µε τη Γενική Γραµ-
µατέα του υπουργείου Χριστίνα Καλογήρου, οι 
οποίοι είχαν συνάντηση µε τον εντεταλµένο στον 
πρωτογενή τοµέα, Φιλήµονα Ζαννετίδη. Ο κ. Ζαν-
νετίδης ενηµέρωσε τον υπουργό για τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί µας λόγω του 
συνεχώς αυξανόµενου κόστους παραγωγής, αλλά 
και λόγω της πρόσθετης αύξησης των µεταφορι-
κών πρώτων υλών σε ζωοτροφές και λιπάσµατα, 
γεγονότα που επιφέρουν τεράστιες δυσκολίες 
στην επιβίωση των παραγωγών.

Ανεξέλεγκτη 
βόσκηση

Πραγµατοποιήθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή 
Περιφερειών της Βουλής, που συγκάλεσε ο πρό-
εδρος της και βουλευτής ∆ωδεκανήσου Μάνος 
Κόνσολας, µε θέµα την αντιµετώπιση της ανεξέ-
λεγκτης βοσκής ανεπιτήρητων ζώων. 

Ένα θέµα που απασχολεί χρόνια την κοινωνία 
των νησιών µας και τα προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται παραµένουν άλυτα από τις εκάστοτε κυ-
βερνήσεις.

Στη συζήτηση συµµετείχαν ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σίµος Κεδίκογλου και ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Γιώργος Αµυράς. Συµµετείχαν, επί-
σης, αρκετοί βουλευτές, γενικοί γραµµατείς των 
υπουργείων µαζί µε υπηρεσιακούς παράγοντες, 
δήµαρχοι πολλών πόλεων που αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα, εκπρόσωποι Περιφερειών, της ΚΕ∆ και 
της ΕΝΠΕ. 

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη συζήτη-
ση συµµετείχε, µέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος 
του Περιφερειακού συµβουλίου κι εντεταλµένος 
στον Πρωτογενή τοµέα, Φιλήµονας Ζαννετίδης, ο 
οποίος εκπροσώπησε τον περιφερειάρχη Γιώργο 
Χατζηµάρκο και την ΕΝΠΕ.

Η όλη συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον 
τρόπο διαχείρισης της ανεπιτήρητης βοσκής και 
τον τρόπο τήρησης του ισχύοντος νοµοθετικού 
πλαισίου. Ο κ. Ζαννετίδης ενηµέρωσε για τη δυ-
σκολία εφαρµογής του νόµου και πρότεινε την 
ενίσχυση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου στην 
κατεύθυνση της ανάθεσης σε εξωτερικά συνεργεία 
της περισυλλογής των ανεπιτήρητων αιγοπροβά-
των. Στήριξε, δε, την πρόταση του αυτή στο γεγο-
νός ότι το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο έχει αδυναµί-
ες στην εφαρµογή του και δεν µπορεί να τηρηθεί 
λόγω της τραγικής υποστελέχωσης των ∆ήµων 
και των Περιφερειών. Παράλληλα ο κ. Ζαννετίδης 
ενηµέρωσε για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα 
διαχειριστικά σχέδια βοσκής από τις Περιφέρειες 
της χώρας. 

Να σηµειωθεί ότι ήταν το πρώτο µέρος της συ-
ζήτησης, που θα επαναληφθεί εν ευθέτω χρόνο.
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Paros Block
Τα δοµικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται απο άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιµέντο σε σύγχρονη γραµµή παραγωγής.

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 
συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 
θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 
και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

 PB-25 PB-20 PB-17 PB-17 PB-10 

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

 ενδ. βάρος ξηρού 14,5kg 13kg 8kg 13,5kg 6kg

 τεµάχια/m2 τοιχοποιίας 13,15 13,15 15,15 15,15 13,15 

 κάθετη θλιπτική αντοχή 3,00 N/mm2 2,80 N/mm2 2,80 N/mm2 4,70 N/mm2 2,50 N/mm2 

 θερµοπερατότητα τοιχοποιίας 0.31W/mK 0.30W/mK 0.29W/mK 0.53W/mK 0.26W/mK

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®
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Αδήλωτα 
τετραγωνικά

Νέα δυνατότητα ρύθµισης των αδήλωτων τετρα-
γωνικών στα ακίνητα έως τις 30 Ιουνίου δίνει η 
κυβέρνηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων, χωρίς να επι-
βαρυνθούν µε υπέρογκες αναδροµικές χρεώσεις 
δηµοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων και 
προστίµων µε τροπολογία που κατατέθηκε σε νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η δήλωση των «ξεχασµένων» τετραγωνικών συ-
νοδεύεται µε πέναλτι 20%. ∆ηλαδή τα πρόσθετα 
ποσά των δηµοτικών φόρων και τελών που ανα-
λογούν στα επιπλέον

τετραγωνικά µέτρα θα είναι προσαυξηµένα κατά 
20%. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα γλιτώ-
σουν από τις υπέρογκες αναδροµικές χρεώσεις 
που φθάνουν µέχρι και το 200%. Οι οφειλές, που 
προκύπτουν µπορεί να καταβληθούν προς τους 
ΟΤΑ σε είκοσι τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις 
µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της τελευ-
ταίας δόσης τα δέκα ευρώ για φυσικά πρόσωπα 
και τα πενήντα ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. 
Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέ-
ρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή 
βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
διατηρούνται σε ισχύ.

Η πλατφόρµα

Για να εφαρµοστεί η νέα ρύθµιση θα τεθεί εκ 
νέου σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρµογή του 
υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδος για την υποβολή των εκπρόθε-
σµων αρχικών ή διορθωτικών δηλώσεων από 
τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες.

Κάθε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα 
µπορεί µε τους κωδικούς του TAXISNET να εισέρ-
χεται στη διαδικτυακή εφαρµογή της ΚΕ∆Ε, στην 
οποία θα εµφανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου 
του, που είναι καταχωρηµένα στο Ε9 και στη βάση 
χρέωσης δηµοτικών τελών του ∆Ε∆∆ΗΕ, συσχετι-
σµένα µε τον αριθµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµα-
τος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει. Η διαδικασία 
για τη δήλωση των «κρυφών» τετραγωνικών µέ-
τρων ολοκληρώνεται στα ακόλουθα βήµατα:

1. Σύνδεση στο σύστηµα µέσω των στοιχείων 
πρόσβασης (µέσω user name και κωδικού πρό-
σβασης) στο TAXISnet.

2. ∆ηµιουργία µιας δήλωσης για κάθε ακίνητο 
για το οποίο ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να προ-
χωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετρα-
γωνικών µέτρων, επιλέγοντας αρχικά το ∆ήµο 
στον οποίο ανήκει.

3. Επιλογή του ακινήτου που επιθυµεί να διορ-
θώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και 
τροποποίηση του αριθµού των τετραγωνικών µέ-
τρων, σύµφωνα µε τα πραγµατικά.

4. Υποβολή της δήλωσης. 

Εργαστήρια 
«Θησέας»

Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» συνε-
χίζει τα διαδικτυακά εργαστήριά του για µαθητές 
Λυκείου, µε στόχο την επεξεργασία ζητηµάτων 
λειτουργικής επικοινωνίας στις διαπροσωπικές 
σχέσεις.

Το επόµενο διαδικτυακό εργαστήριο είναι:
- «Με ακούει κανείς;» Κυριακή 20 Μαρτίου 

2022, 11:00- 13:30. Πώς επικοινωνώ στις σχέσεις 
µου; Πώς ζητάω αυτό που θέλω αποτελεσµατικά; 

- «Μην Ψαρώνεις… µονάχα εξετάσεις εί-
ναι». Κυριακή 3 Απριλίου 2022. Πώς θα συγκε-
ντρωθώ; Θα τα καταφέρω στις εξετάσεις; Κι αν δεν 
τα καταφέρω;

Σύνδεσµος εγγραφής στο εργαστήριο εδώ
- «ΠροσανατολίΖΩµαι». Κυριακή 10 Απριλί-

ου 2022. Ποια είναι τα όνειρά µου; Τι επιλογές να 
κάνω; Πώς παίρνω αποφάσεις;

Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πλη-
ροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στον αριθµό 
τηλεφώνου στο 22810-85149, καθηµερινά 9.00-
15.00.

ειδήσεις

Πειραγµένες 
ταµειακές…

Τσουχτερά πρόστιµα σε επαγγελµατίες και επιχει-
ρήσεις που παρεµβαίνουν στις ταµειακές µηχανές 
για να «σβήσουν» τζίρο και να αποφύγουν την 
απόδοση του ΦΠΑ και την καταβολή του φόρου 
εισοδήµατος προβλέπει το ποινολόγιο της ΑΑ∆Ε.

Ειδικότερα το εγχειρίδιο της ΑΑ∆Ε που χαρτο-
γραφεί τις κατηγορίες των παραβάσεων και τις 
κυρώσεις ορίζει:

Παραβίαση ή παραποίηση ταµειακών µηχανών
- Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτο-

χος του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού, 
επιβάλλεται πρόστιµο 15% επί των εσόδων 
από επιχειρηµατική δραστηριότητα του ελεγ-
χόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οντό-
τητας, όπως αυτά τα έσοδα προκύπτουν από τον 
µέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων µε τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων 
φορολογικών ετών. Το πρόστιµο αυτό δεν µπο-
ρεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά 
ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο 
τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 
ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται 
για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 
Σε περίπτωση µη υποβολής έστω και µίας από 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών 
τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη 

σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιµο υπολογίζεται 
µε βάση τον µέσο όρο των εσόδων των υποβληθει-
σών δηλώσεων και δεν µπορεί να είναι κατώτερο 
των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον 
πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βι-
βλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, 
εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων.

- Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχεί-
ρηση που έχει λάβει έγκριση λογισµικού (sost ware) 
και λογισµικού (hardware) από τα αρµόδια όρ-
γανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει µεταπωλήσει 
λογισµικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την 
παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβαση µε οποιον-
δήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλε-
κτρονικών µηχανισµών, επιβάλλεται πρόστιµο 
100.000 ευρώ, ανά ελεγχόµενο έτος.

Στοιχεία λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. που 
δε λειτουργεί 

Επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 15% επί των 
εσόδων της από επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα για κάθε ελεγχόµενο έτος για το οποίο 

διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύ-
πτουν από τον µέσο όρο των δηλωθέντων εσό-
δων µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των 
τριών τελευταίων φορολογικών ετών, µη συµπε-
ριλαµβανοµένου εκείνου για το οποίο δεν έχει 
παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δή-
λωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο 
των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον 
πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών 
βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, 
εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων, ούτε µπορεί να είναι ανώτερο του 
τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προ-
στίµου. 

Μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών 
µηχανισµών

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια µερι-
κού επιτόπιου ελέγχου διαπιστώνεται, ότι η ελεγ-
χόµενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόµισε 
ύστερα από πρόσκληση φορολογικούς ηλεκτρο-
νικούς µηχανισµούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές 
µνήµες και αρχεία που δηµιουργούν οι Φ.Η.Μ., 
επιβάλλεται αναλόγως πρόστιµο ίσο µε το 15% 
επί των εσόδων της από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα για κάθε ελεγχόµενο έτος το οποίο δεν 
µπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά 
ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο 
τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή 30.000 ευρώ 
ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπό-
χρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
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Νέα της 
Αντιπάρου

Η Αντίπαρος βάζει πλώρη για τη θαλάσσια «πρά-
σινη» ηλεκτροκίνηση επιδιώκοντας ενεργή συµ-
µετοχή αντίστοιχη µε άλλων νησιών που ωριµά-
ζουν έργα καινοτοµίας. 

Ο δήµος Αντιπάρου, συνεργασία µε την κοινο-
πραξία Ε/Γ-Ο/Γ Αντιπάρου που λειτουργούν τη 
θαλάσσια σύνδεση Πούντας – Αντιπάρου, και την 
υποστήριξη του ∆ικτύου Αειφόρων Νήσων (∆ΑΦ-
ΝΗ) έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση 60.000 
ευρώ από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό New Energy 
Solutions Optimized for Islands (NESOI) µε σκο-
πό τη µελέτη ωρίµανσης έργου µετασχηµατισµού 
των χερσαίων και θαλάσσιων µεταφορών σε ηλε-
κτροκίνητες, αξιοποιώντας παραγόµενη πράσινη 
ενέργεια από φωτοβολταϊκό σταθµό στο νησί. Το 
έργο τιτλοφορείται ως «Transport Electrifi cation 
on Sea and Land in Antiparos » (TESLA) και για 
την υλοποίηση του εκτός από το δίκτυο «∆ΑΦΝΗ» 
συµµετέχουν υποστηρικτικά το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η 
εταιρία σχεδιασµού συστηµάτων ηλεκτρικής πρό-
ωσης πλοίων HYDRUS καθώς και η εταιρία του 
Ιταλού νηογνώµονα RINA-Consulting.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα εκπονηθεί µελέτη 
που θα αφορά:

- εγκατάσταση δηµόσια προσβάσιµων σταθµών 

φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
ανανέωση του δηµοτικού στόλου µε ηλεκτρικά 

οχήµατα,
- αντικατάσταση του συµβατικού συστήµατος 

πρόωσης µε ηλεκτρικό σε ένα εκ των πλοίων της 
Κοινοπραξίας

- εγκατάσταση ειδικού σταθµού φόρτισης στο λι-
µάνι της Αντιπάρου για την τροφοδοσία της µπα-
ταρίας που θα εγκατασταθεί στο πλοίο της Κοινο-
πραξίας

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών για την 
τροφοδότηση των παραπάνω σταθµών φόρτισης, 
καθώς και για την κάλυψη ηλεκτρικών κατανα-
λώσεων σε δηµοτικά κτίρια (π.χ. σχολεία) µε κα-
θαρή ενέργεια

Οι εργασίες ωρίµανσής του ξεκίνησαν τον Ιούλιο 
του 2021 και στο πλαίσιο αυτών πραγµατοποιή-
θηκε επίσκεψη, το διήµερο 1-2 Μαρτίου, εκπρο-
σώπων από όλους τους παραπάνω οργανισµούς 
µε σκοπό τον έλεγχο θέσεων για την χωροθέτηση 

των υποσυστηµάτων του έργου, την επίσκεψη στα 
πλοία της κοινοπραξίας, τον έλεγχο των λιµενι-
κών υποδοµών και του δικτύου διανοµής αλλά και 
την πραγµατοποίηση σχετικών συναντήσεων.

Η ολοκλήρωση της µελέτης αναµένεται µέχρι το 
καλοκαίρι και ο δήµος σε συνεργασία µε την κοι-
νοπραξία ήδη αναζητά πιθανούς τρόπους χρηµα-
τοδότησης του εν λόγω έργου.

Υπηρεσία υγείας

 Η Αντίπαρος σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, θα έχει πρόσβαση χωρίς κόστος 
στην εφαρµογή Dr Online. Στη προσφορά γνω-
στής ασφαλιστικής εταιρείας εντάχθηκαν οι κά-
τοικοι 18 νησιών των Κυκλάδων, οι οποίοι είναι 
αποδέκτες κοινωνικής µέριµνας, καθώς και όλους 
οι κάτοικοι νησιών µε πληθυσµό µικρότερο των 
2.000. 

Έτσι, περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοικοι 
των νησιών Μακρόνησος, Κέρος, ∆ονούσα, Σχοι-
νούσα, Σίκινος, Ηρακλειά, Ανάφη, Θηρασία, Άνω 
Κουφονήσι, Φολέγανδρος, Κίµωλος, Αντίπαρος, 
Σέριφος, Κύθνος και Αµοργός, αλλά και οι απο-
δέκτες κοινωνικής µέριµνας στη Σύρο, την Τήνο 
και την Πάρο. 

Το Dr Online είναι µια εφαρµογή που δίνει τη 
δυνατότητα τηλεσυνεδρίας, µέσω βιντεοκλήσης 
ή chat, µε γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες ια-
τρικής πληροφόρησης και είναι διαθέσιµη όλο το 
24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Μέσα από µία 
σύγχρονη και ασφαλή µέθοδο επικοινωνίας του 
ιατρού µε το χρήστη, θέτει τον άνθρωπο στο επί-
κεντρο, όσο µακριά κι αν βρίσκεται.

Αντίπαρος

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ανατιµήσεις 
σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης για τον µήνα 
Φλεβάρη διαµορφώθηκαν ως εξής:

• 7,1% στην οµάδα ∆ιατροφή και µη αλκο-
ολούχα ποτά, κυρίως λόγω αύξησης σε ψωµί και 
δηµητριακά 5,9%, µοσχάρι 4,3%, αρνί και κατσίκι 
14,4%, πουλερικά 6,8%, παρασκευάσµατα µε βάση 
το κρέας 8,1%, νωπά ψάρια 3,6%, γαλακτοκοµικά 
και αυγά 6%, έλαια και λίπη 16,8%, νωπά φρούτα 
9,8%, λαχανικά 15,2, καφές 4,1%, µεταλλικό νερό 
- αναψυκτικά - χυµούς φρούτων 1,7%.

• 25,4% στην οµάδα Στέγαση, λόγω αύξησης 

των τιµών σε ηλεκτρισµό 71,4%, φυσικό αέριο 
78,5%, πετρέλαιο θέρµανσης 41,5%, ενοίκια 
κατοικιών 0,7%.

• 12,2% στην οµάδα Μεταφορές, λόγω αύξη-
σης των τιµών σε καύσιµα και λιπαντικά 23,2%, 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα 11,5%, ελαστικά 4,9%, 
εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο 
22,9%.

• 4,1% στην οµάδα ∆ιαρκή αγαθά - Είδη 
νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης 
των τιµών σε έπιπλα και διακοσµητικά είδη 5,7%, 
υαλικά - επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής 
χρήσης 5,3%, είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυ-

ριού 4,1%.
• Τέλος, στην οµάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστια-

τόρια καταγράφηκαν ανατιµήσεις 1,7%.

Ασφυκτιά η αγορά

Χωρίς «εµβόλιο» έναντι της πληθωριστικής… 
πανδηµίας βρίσκεται ο εµπορικός κόσµος, µε όλες 
τις δραστηριότητες µικρής και µεγάλης λιανικής 
πώλησης, εστίασης και τουρισµού να βρίσκονται 
υπό τη δαµόκλειο σπάθη µιας νέας βαθιάς ύφεσης.

Όλοι οι επαγγελµατίες της λιανικής πώλησης 
βρίσκονται στο κρεβάτι του Προκρούστη. Οι ανα-
τιµήσεις σε όλα τα αναλώσιµα είδη σε συνδυασµό 
µε το αυξηµένο κόστος ενέργειας και το χαµηλό 
διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο για αισιοδοξία. 

• Τι µπορεί να κάνει ο επιχειρηµατίας στα µικρά 
µαγαζιά λιανικής;

• Τι δυνατότητες ευελιξίας έχει ο κρεοπώλης 
της γειτονιάς, ο φούρναρης, ο µπακάλης; Πώς να 
ισορροπήσει όλα τα παραπάνω και ταυτόχρονα να 
κρατήσει αντοχές έναντι του ανταγωνισµού των 
µεγάλων αλυσίδων; 

Εάν δεν συγκρατούσαν τις τιµές τόσο η βιοµη-
χανία όσο και η λιανική, οι αυξήσεις σε βασικά 
είδη θα ήταν πάνω από 30%-40%. Και ακόµα δεν 
έχουν φανεί οι επιπτώσεις του πολέµου. 

• Πώς θα καλυφθούν τα κόστη λειτουργίας µε 
µηδενικούς τζίρους;

Απροστάτευτη  η  κο ινων ία

Πληθωριστική… πανδηµία
Ραγδαία επιτάχυνση, στο 7,2% σε ετήσια βάση, κατέγραψε ο επίσηµος πληθωρισµός 
για τον µήνα Φεβρουάριο, µε νέο άλµα µίας ποσοστιαίας µονάδας σε σχέση µε τον 
Ιανουαρίο του 2022 αλλά και νέο ρεκόρ από τα προ 27ετίας επίπεδα, του έτους 1996. 
Πρόκειται για τον δέκατο στη σειρά µήνα συνεχούς ανόδου και µάλιστα µε αυξητικούς 
ρυθµούς, ενώ όπως όλα δείχνουν το κύµα της ακρίβειας θα συνεχιστεί µέσα στο 2022, 
αποδεκατίζοντας παραπέρα το εισόδηµα της Ελληνικής οικογένειας. Τα χειρότερα βέβαια 
είναι µπροστά, καθώς όσο οξύνεται η πολεµική σύγκρουση στην Ουκρανία, θα κληθούµε 
να πληρώσουµε τα «σπασµένα» βυθίζοντας περαιτέρω το επίπεδο διαβίωσής µας.
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Εστίαση

Σε ό,τι αφορά την εστίαση, που ακόµα δεν έχει 
καταφέρει να συνέλθει από τα περιοριστικά µέτρα 
έναντι της εξάπλωσης της πανδηµίας, που εξακο-
λουθεί να υφίσταται, λειτουργώντας αποτρεπτικά 
για µεγάλη µερίδα καταναλωτών, οι επαγγελµατί-
ες εκφράζουν έντονη ανασφάλεια για την ικανό-
τητα διατήρησης των δραστηριοτήτων τους. Ούτε 
ο καιρός δεν είναι σύµµαχος φέτος. Το κρύο και 
η βροχή περιορίζουν την λειτουργία στους ανοι-
χτούς χώρους των καταστηµάτων τους και απο-
θαρρύνουν ακόµα περισσότερο την έξοδο από το 
σπίτι του κόσµου, µε αποτέλεσµα να µειώνονται 
ακόµα περισσότερο οι πιθανότητες να ανασάνει 
οικονοµικά ένα κατάστηµα εστίασης.

Τουρισµός

Το αυξηµένο ενεργειακό κόστος και οι εξελίξεις 
επί ουκρανικού εδάφους είναι οι δύο νέοι παράγο-
ντες, που σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της παν-
δηµίας Covid-19 ανατρέπουν τις συνιστάµενες και 
για τον τουριστικό κλάδο, παρά τις προσδοκίες για 
µια ιδιαίτερα θετική φετινή σεζόν, οι οποίες επί του 
παρόντος διατηρούνται.

Τα πρώτα µηνύµατα για τη φετινή τουριστική 
σεζόν παραµένουν ενθαρρυντικά βάσει των προ-
κρατήσεων, των αυξήσεων προγραµµατισµένων 
αεροπορικών θέσεων, αλλά και τον προγραµµα-
τισµό των µεγάλων tour operators, κυρίως από 
αγορές όπως οι Γερµανία, Γαλλία, Βρετανία, Σκαν-
διναβία. Ωστόσο, όπως αναφέρουν κύκλοι της 
αγοράς, «οι τιµές µε τις οποίες έχουν προχωρήσει 
σε υποδοχή κρατήσεων πολλά από τα καταλύµατα 
καθορίστηκαν µε βάση τα δεδοµένα πριν από την 
εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και βέβαια 
δεν προέβλεψαν τον πόλεµο, γεγονός που δηµι-
ουργεί προβληµατισµό για το εάν θα καταφέρουν 
τελικά να είναι βιώσιµες οι δραστηριότητες. Πολύ 
περισσότερο για όσες µονάδες λειτουργούν βάσει 
συµβολαίων µε tour operators και έχουν κρατή-
σεις από πέρυσι και ειδικότερα αυτά που παρέχουν 
πακέτα all-inclusive.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρο Βασιλικό, σε 
κάποιες ξενοδοχειακές µονάδες το κόστος ενέρ-
γειας φθάνει στο 50% του τζίρου, ενώ σηµαντικές 
ανατιµήσεις έχουν περάσει σε µια ευρεία γκάµα 
από αναλώσιµα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέ-
ρω το κόστος λειτουργίας.

Τι λένε οι επαγγελµατίες στην Πάρο

Το σοκ της ακρίβειας είναι έντονο µετά και την 
εµφάνιση των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Ακολούθη-
σαν οι αυξήσεις των ακτοπλοϊκών ναύλων που επι-
βαρύνουν τις µετακινήσεις τόσο των ιδιωτών όσο 
και των επαγγελµατιών µε φυσικό επακόλουθο να 
επιβαρύνετε και η τελική αξία των εµπορευµάτων. 
Η µεγάλη αύξηση της τιµής των καυσίµων µαζί 
µε τις αυξήσεις στα βασικά είδη ευρείας κατανά-
λωσης ολοκληρώνουν την ασφυκτική κατάσταση 
της Παριανής οικογένειας.

Η «Φωνή της Πάρου», προσπαθώντας να κατα-
γράψει τι γίνεται στην αγορά του νησιού µας συνα-
ντήθηκε µε επαγγελµατίες και συζήτησε µαζί τους. 

Καύσιµα: 

Η έρευνά µας ξεκίνησε θέλοντας να µάθου-
µε πώς, αλλά και πόσο, η λεγόµενη «ενεργειακή 
κρίση» έχει επιβαρύνει την «τσέπη µας» στο νησί. 
Οι τιµές των καυσίµων, όπως µας ενηµέρωσαν οι 
πρατηριούχοι και που διαπιστώνει ο καθένας µας 
καθηµερινά, έχουν αυξηθεί, τις τελευταίες ηµέρες, 
πάνω από 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. 

• Η βενζίνα των 95 οκτανίων, την ηµέρα του ρε-
πορτάζ ήταν 2,269 ευρώ/λίτρο,

• η βενζίνα των 100 οκτανίων στα 2,384 ευρώ/
λίτρο ενώ τέλος 

• το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,082 ευρώ/
λίτρο.

Είναι φανερό ότι µε τις τιµές αυτές η επιβάρυν-
σή στον οικογενειακό προγραµµατισµό είναι πολύ 
µεγάλη.

Μεταφορές: 

Το κόστος µεταφοράς επηρεάζει σηµαντικά την 

πρώτο θέµα

Τώρα πρέπει η κοινωνική αλ-
ληλεγγύη να είναι το στίγµα 
αυτής της δύσκολης περιόδου. 
Το «κανένας µόνος» του να γί-
νει το σύνθηµα που θα χαρα-
κτηρίζει την Παριανή κοινωνία 
η οποία πρέπει να αντιδράσει 
και διεκδικήσει λύσεις για τις 
σύγχρονες ανάγκες της. 

Να ανέβει η απαίτηση για µέ-
τρα αντιµετώπισης της ακρί-
βειας, για ουσιαστική ανακού-
φιση από τους υπέρογκους 
λογαριασµούς, για επαναφορά 
του µειωµένου του ΦΠΑ στα 
νησιά µας, για απαλλαγή από 
χρέη σε τράπεζες και κράτος 
κ.ο.κ.
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τελικά τιµή των εµπορευµάτων και για αυτό απευ-
θυνθήκαµε σε µία µεταφορική εταιρεία.

Στη συζήτηση µας µε τον εκπρόσωπο της µετα-
φορικής εταιρείας µας εξήγησε ότι αναγκαστικά 
προχώρησαν σε αυξήσεις στο κόστος της µεταφο-
ράς των εµπορευµάτων κατά 20% αφού η ακτο-
πλοϊκή εταιρεία αύξησε τα ναύλα κατά 30% περί-
που. Η ίδια η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν µπορεί να 
διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει και νέα αύξηση 
στο αµέσως επόµενο διάστηµα αφού κανένας δεν 
γνωρίζει πως θα εξελιχθούν οι τιµές στη διεθνή 
αγορά πετρελαίου.

Αρτοσκευάσµατα: 

Αύξηση πήραν και πολλά καταναλωτικά αγαθά 
που προέρχονται από σιτηρά και άλευρα. 

Συναντήσαµε ένα από τους ιδιοκτήτες αρτοποι-
είου στο νησί, µας ο οποίος µας ανέφερε πως το 
ψωµί και τα αρτοσκευάσµατα πήραν µια αύ-
ξηση 40%. Αρτοσκευάσµατα όπως τα κρουασάν, 
τα σάντουιτς, ακόµα και τα κουλουράκια, έχουν σο-
βαρές ανατιµήσεις. Η τιµή του κιλού στο ψωµί 
επίσης, ανέβηκε από 2 ευρώ στα 2,40 το κιλό. 

Αναµένεται να ακολουθήσει µεγάλη αύξηση στις 
τιµές στα άλευρα χωρίς κανένας να µπορεί να κά-
νει κάποια συγκεκριµένη πρόβλεψη. Έτσι, ο κλά-
δος των αρτοποιών, παραµένει εν αναµονή εξελί-
ξεων. Αιτία αυτής της κατάστασης για τις αυξήσεις 
στα άλευρα, δε θα µπορούσε να είναι άλλη βέβαια 
από τον πόλεµο στην Ουκρανία η οποία µαζί µε τη 
Ρωσία είναι ο µεγάλος σιτοβολώνας της Ευρώπης.

Καταστήµατα τροφίµων: 

Στην τοπικά αγορά οι ιδιοκτήτες µίνι µάρκετ και 
παντοπωλείων παλεύουν σε αυτό το δύσκολο πε-
ριβάλλον να κρατήσουν την επιχείρηση τους στη 
«ζωντανή». Ο έντονος ανταγωνισµός µε τα µεγά-
λα πολυκαταστήµατα των σούπερ µάρκετ, οι συνε-

χείς ανατιµήσεις, οι φουσκωµένοι λογαριασµοί της 
∆ΕΗ και η µειωµένη αγοραστική δύναµή των κα-
ταναλωτών, όπως µας είπαν στις συναντήσεις µαζί 
τους, είναι οι παράγοντες που βάζουν σε κίνδυνο 
την βιωσιµότητα της επιχείρησης τους. Ο αγώνας 
τους για να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήµατα 
τους µετά τη δεκαετία των µνηµονίων, τα δύο χρό-
νια της πανδηµίας και τώρα τις συνέπειες του πο-
λέµου τους έχει εξαντλήσει οικονοµικά.

Η αλληλεγγύη

Η Ελληνική οικογένεια και κατά συνέπεια και 
η Παριανή αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 
στην διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογι-
σµού την στιγµή που παραµένουν καθηλωµένες οι 
όποιες αποδοχές. Φυσικά η κατάσταση δεν αντιµε-
τωπίζεται µε την λογική της «βοήθειας» των επι-
δοµάτων.

 Η δεκαετία των µνηµονίων, τα προβλήµατα µε 
την πανδηµία που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν 
την κοινωνία µας και οι συνέπειες από τον πόλε-
µο µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
(ακόµα δεν έχουµε δει τίποτα) που θα επηρεάσουν 
όλους τους τοµείς της ζωής µας, είναι τα στοιχεία 
που προσδιορίζουν το δυσµενές οικονοµικό περι-
βάλλον του επόµενου διαστήµατος. 

Τώρα πρέπει η κοινωνική αλληλεγγύη να είναι 
το στίγµα αυτής της δύσκολης περιόδου. Το «κα-
νένας µόνος» του να γίνει το σύνθηµα που θα χα-
ρακτηρίζει την Παριανή κοινωνία η οποία πρέπει 
να αντιδράσει και διεκδικήσει λύσεις για τις σύγ-
χρονες ανάγκες της. 

Να ανέβει η απαίτηση για µέτρα αντιµετώ-
πισης της ακρίβειας, για ουσιαστική ανακού-
φιση από τους υπέρογκους λογαριασµούς, 
για επαναφορά του µειωµένου του ΦΠΑ στα 
νησιά µας, για απαλλαγή από χρέη σε τράπε-
ζες και κράτος κ.ο.κ.

πρώτο θέµα

Το σοκ της ακρίβειας είναι 
έντονο µετά και την εµφάνιση 
των λογαριασµών της ∆ΕΗ. 
Ακολούθησαν οι αυξήσεις 
των ακτοπλοϊκών ναύλων που 
επιβαρύνουν τις µετακινήσεις 
τόσο των ιδιωτών όσο και 
των επαγγελµατιών µε φυσικό 
επακόλουθο να επιβαρύνετε 
και η τελική αξία των εµπορευ-
µάτων. 
Η µεγάλη αύξηση της τιµής 
των καυσίµων µαζί µε τις αυ-
ξήσεις στα βασικά είδη ευρείας 
κατανάλωσης ολοκληρώνουν 
την ασφυκτική κατάσταση της 
Παριανής οικογένειας.
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Προσοχή στους 
δρόµους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Νοτίου Αιγαίου δηµοσίευσε συνολικά στοιχεία 
τροχαίων ατυχηµάτων και παραβάσεων του µηνός 
Φεβρουάριο του 2022, στην εδαφική αρµοδιότη-
τα των νοµών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερεια-
κής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοτίου Στο πλαίσιο 
των τροχονοµικών δράσεων πραγµατοποιήθηκαν 
13.729 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 870 
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Ενδεικτικά αναφέρονται οι επικίνδυνες τροχο-
νοµικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:

• 121 για οδήγηση δικύκλου χωρίς χρήση προ-
στατευτικού κράνους

• 142 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδη-
γού

• 46 για οδήγηση αυτοκίνητου χωρίς χρήση ζώ-
νης ασφαλείας

• 45 για υπερβολική ταχύτητα
• 17 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την 

οδήγηση
• 6 για φθαρµένα ελαστικά
• 3 για κίνηση στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας
Ειδικότερα, για τις παραβάσεις που σχετίζονται 

µε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ελέγχθη-
καν 771 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 38παραβάσεις.

Τροχαία Ατυχήµατα 

Στην εδαφική αρµοδιότητα της Γενικής Περιφε-
ρειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοτίου Αιγαί-
ου, τον µήνα Φεβρουάριο2022 σηµειώθηκαν:

• ∆ύο (2) θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα (ένα-
ντι 0 το 2021)

• Ένα (1) σοβαρό τροχαίο ατύχηµα (έναντι 1το 
2021)

• ∆έκα έξι (16) ελαφρά τροχαία ατυχήµατα (ένα-
ντι 11 το 2021)

• Από τα τροχαία ατυχήµατα που συνέβησαν σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές των νοµών Κυ-
κλάδων και ∆ωδεκανήσου το µήνα Φεβρουάριο 
2022 καταγράφηκαν 27 παθόντες έναντι 13 τον 
αντίστοιχο µήνα του έτους 2021. Ειδικότερα κα-
ταγράφηκαν:

• ∆ύο (2) θάνατοι (έναντι 0 το 2021)
• Ένας (1) σοβαρά τραυµατίας (έναντι 1 το 2021)
• Είκοσι τέσσερις(24) ελαφρά τραυµατίες (ένα-

ντι12 µε το 2021)
Επισηµαίνεται ότι, οι κύριες αιτίες των τροχαίων 

ατυχηµάτων, καθώς και οι παράγοντες που επιτεί-
νουν τις συνέπειές τους είναι:

• Η υπερβολική ταχύτητα 
• Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού
• Η παραβίαση της προτεραιότητας
• Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
• Η κίνηση στο αντίθετο ρεύµα
• Η οδήγηση χωρίς χρήση κράνους και προστα-

τευτικής ζώνης

Συµβουλές Οδικής Ασφάλειας 

Η Ελληνική Αστυνοµία ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ηµένη στα θέµατα ασφαλούς οδήγησης και οδικής 
ασφάλειας, έχοντας στόχο και σκοπό τη µείωση 
των τροχαίων ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων, 
υπενθυµίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρή-
στες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια εί-
ναι υπόθεση όλων µας. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οδηγώ µε ασφάλεια 
σηµαίνει:

• Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας 

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

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευ-
µατώδη ποτά 

• ∆εν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης 

σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος 
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισµα στο 

πίσω µέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη 
ασφαλείας 

• ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα 
• ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη 
• Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
• ∆εν µιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
• ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς 
• Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τρο-

χονόµων.
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Σαν Σεµπαστιάν
του ∆ηµήτρη Ντόλκα
Ιστοσελίδα: Η ιστορία της Πάρου

Στη βορειοδυτική πλευρά στους πρόποδες του Κε-
φάλου, υπήρχαν µέχρι πρόσφατα, τα ερείπια του 
Αγίου Σεβαστιανού ή Σα Σαµπαστιάς όπως απο-
καλούν οι ντόπιοι την περιοχή. Πρόκειται για ένα 
Λατινικό ξωκλήσι του 14ου ίσως 15ου αιώνα.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα 
χωριά του Κεφάλου συναντάµε αρκετά Λατινικά 
ξωκλήσια τα οποία είναι της ίδιας περιόδου όπως 
ο Άγιος Σεβαστιανός, ο Ταξιάρχης στον Κάµπο των 
Μαρµάρων, η Αγία Ειρήνη στον Αντικέφαλο, η 
Παναγιά η Φλουριά στον Κέφαλο, ο Άγιος Θωµάς 
και ο Άγιος Αντώνιος ο Καστελάνος στη Μάρπησ-
σα, η Μονή του Αγίου Αντωνίου στο κάστρο του 
Κεφάλου και πολλά αµοιβά εκκλησάκια εντός και 
εκτός των τριών χωριών.

∆υστυχώς όµως, λίγες πληροφορίες µας έχουν 
µείνει αφού ο Μπαρµπαρόσα το 1537 δε σκότωσε 
και απήγαγε µόνο τον πληθυσµό του τόπου µας, 
αλλά κατέστρεψε και λεηλάτησε ότι έβρισκε στο 
διάβα του. Αποτέλεσµα είναι πολύ λίγα πράγµατα 
να µπορούµε σήµερα να αποδείξουµε µε ντοκου-
µέντα και λίγα περισσότερα από προφορικές µαρ-
τυρίες και µύθους σαν παραµύθια που µας έλεγαν 
κάποτε οι γιαγιάδες µας.

τοπικές ειδήσεις

∆ηµοσιεύµατα 
για τον 
τουρισµό

Στην πρώτη θέση ως προορισµού για συνταξιού-
χους κατατάσσει την Πάρο η γαλλική έκδοση του 
περιοδικού GEO. 

Πρόκειται για µια ακόµη διεθνή διάκριση των 
εναλλακτικών δυνατοτήτων που διαθέτει το κυ-
κλαδίτικο νησί µετά την πρόσφατη αναγνώριση 

του γαµήλιου τουρισµού αλλά και των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων από αµερικανικά Μέσα Ενηµέ-
ρωσης.

Σηµειώνεται ότι η οικονοµική εφηµερίδα 
Ηandelsblatt είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα 
«Φλόριντα της Ευρώπης» σε δηµοσίευµα του πε-
ρασµένου Ιανουαρίου που αναµεταδόθηκε από 
την Deutsche Welle. Η συγκεκριµένη κατηγορία 
ταξιδιωτών συνάδει απόλυτα µε το στόχο της επι-
µήκυνσης της τουριστικής περιόδου που τα τελευ-
ταία χρόνια επιχειρεί µε επιτυχία ο δήµος Πάρου, 
εντείνοντας τις επαφές του τόσο µε εκπροσώπους 
Μέσων Ενηµέρωσης όσο και µε εξειδικευµένους 
επαγγελµατίες του τουρισµού από το εξωτερικό 
που διακινούν ειδικές οµάδες τουριστών. 

∆ωρεάν 
σεµινάριο

Το επιµελητήριο Κυκλάδων εν όψει του ανοίγµα-
τος της νέας τουριστικής σεζόν διοργανώνει ένα 
δωρεάν πρακτικό σεµινάριο τη ∆ευτέρα 4 Απρι-
λίου, στις17.00-20.00 µε θέµα «Βασικές αρχές 
και εργαλεία κοστολόγησης: από τη θεωρία στην 
πράξη», µε εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Κούρε-
ντα, εκπαιδευτή εξειδικευµένων σεµιναρίων γύρω 
από το Cost Control Management και το Menu 
Development και Engineering ακολουθώντας 
όλες τις διεθνείς τάσεις και τα νέα πρότυπα.

Το σεµινάριο στοχεύει να επικεντρωθεί στις βέλ-
τιστες µεθόδους υπολογισµού και ελέγχου του 
κόστους µέσα από µια διαδραστική προσέγγιση. 
Ξεκινώντας από την παρουσίαση των διαδικασι-
ών ορθής κοστολόγησης φαγητού και ποτού, θα 
αναλυθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν 
τον κόστος τους και θα δοθεί έµφαση στους τρό-
πους που αναγνωρίζει κανείς τα λειτουργικά κό-
στη και τη σηµασία τους στην ορθή διαµόρφωση 

τιµής. Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική θα είναι η κατα-
νόηση της ανάλυσης της τιµολόγησης και κερδο-
φορίας µε τρόπο που θα βοηθήσει στην επιλογή 
της µεθόδου τιµολόγησης που ταιριάζει καλύτερα 
στην κάθε επιχείρηση. Το σεµινάριο αυτό θα είναι 
εµπλουτισµένο µε σύντοµες ατοµικές ασκήσεις και 
την ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου και ερωτα-
παντήσεων σε πρακτικά θέµατα.

Απευθύνεται σε όλα τα ταµειακά ενήµερα µέλη 
του επιµελητηρίου Κυκλάδων που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο της µαζικής εστίασης (καταλύ-
µατα, εστιατόρια, καφέ, µπαρ, πιτσαρίες, κ.ά) και 
τους εργαζοµένους τους και θα πραγµατοποιηθεί 
διαδικτυακά µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας του 
Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σεµινάριο και 
τον εισηγητή καθώς και την αίτηση συµµετοχής 
µπορείτε να βρείτε στον σύνδεσµο e-kyklades.gr 
ή να επικοινωνήσετε µε το γραφείο του Επιµε-
λητηρίου Κυκλάδων στην Πάρο (τηλ.: 22840 
23031).

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως 
και µία ώρα πριν την έναρξη του σεµιναρίου, οπό-
τε και θα αποσταλεί ο σύνδεσµος παρακολούθη-
σης σε όλους όσοι έχουν δηλώσει το email τους. 

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στείλτε µας την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr 

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην εστιατό-
ριο, µπροστά στη θάλασσα, µε 50 τ.µ. 
κουζίνα και 80 τ.µ. βεράντα. Χρήζει 
εργασιών ανακαίνισης. Τιµή για όλο 
το χρόνο 12.000€. Τηλ. 6972 088 
190, 6931 541 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
Ελληνική αλυσίδα µε χειροποίητα 
κοσµήµατα jewels4u, για τα δύο της 
καταστήµατα στην Νάουσα της Πάρου. 
Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση 
µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
και υψηλή µισθολογική αµοιβή. Η 
εργασιακή απασχόληση θα αρχίσει 
Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο. Θα χαρούµε πολύ να σας 
υποδεχτούµε στην οµάδα µας. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο παρακάτω 
email: Makcreationsgr@gmail.
com 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
και ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από κατά-
στηµα στην Παροικιά. Επιθυµητή η 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6937 605 963 και στο email: 
marianthiplali@gmail.com

Η ΗERTZ AUTOHELLAS ΠΑΡΟΥ 
αναζητά CUSTOMER SERVICE 
REPRESENTATIVES να ενταχθούν 
στη δυναµική της οµάδα! Η θέση 
του CSR έχει ως βασικό στόχο 
να προσφέρει επαγγελµατικά και 
αποτελεσµατικά τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της Hertz ΑutoHellas 
έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες των πελατών. Απαραίτητα 
προσόντα είναι δίπλωµα οδήγησης 
και γνώση αγγλικής γλώσσας! Γίνε 
και συ µέλος της πιο δυνατής οµάδας 
car rental! Στείλε το βιογραφικό 
σου στα hr.career@hertz.gr ή 
nragousis@hertz.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros Hotel 

& Spa 5* στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση µε ικανοποιητικό µισθό 
συν επιδόµατα. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, παρα-
καλούµε όπως τηλεφωνήσετε στο 
6987 888774 ή στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στηµα «Arsenis», για τα παρακάτω 
πόστα: BARISTA για το καφέ του 
καταστήµατος της Παροικιά και ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
για το κατάστηµα της χονδρικής στη 
Νάουσα. Επικοινωνία στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τα πόστα 
καµαριερών, µπουφέ σέρβις και
βραδινής ρεσεψιόν. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για το πόστο καµα-
ριέρας, καθώς και γνώση αγγλικών 
για τα πόστα µπουφέ, σέρβις και 
ρεσεψιόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6947 023 004. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείτε για το πόστο 
βραδινής ρεσεψιόν (Ξενοδοχείο Έρη), 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6947 023 004

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο 
στη Παροικία Πάρου. Απαραίτητες 
ικανότητες: διαχείριση κοινού, υπευ-
θυνότητα, οργάνωση και προσοχή 
στη λεπτοµέρεια. Για δήλωση ενδι-
αφέροντος, αποστείλετε βιογραφικό 
µε email στο recruitment.dkrlaw@
yahoo.com

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΞΥ-
ΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από νέα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία παραγωγής και 
τοποθέτησης ξύλινων κουφωµάτων 
για την στελέχωση της. Αγγλικά και 
επαγγελµατικό δίπλωµα θα ληφθεί 
υπόψιν. Επικοινωνία στο e-mail: 
info@bausystems.gr και στο τηλ: 
22840 41786

ΝΕΑΡΟΣ ζητείται για εργασία σε 
γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
(οδηγός και πλύσιµο Ι.Χ). Απαραίτητα: 
άδειας οδήγησης Ι.Χ και γνώση 
Αγγλικών. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22840 21232 

ΑΤΟΜΟ ζητείται για µόνιµη εργασία, 
ως ελεγκτής,από το Autovision ΚΤΕΟ 
Πάρου. Τηλέφωνο: 6941411564. 
Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@
autovision.gr

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6946 00 00 36

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το καφέ – σνακ 
µπαρ «ΦΛΟΙΣΒΟΣ», για τη βραδινή 
βάρδια στην κουζίνα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6932 170 113

ΣΤΕΛΕΧΗ δραστήρια, δυναµικά και 
φιλόδοξα ζητούνται από επιχείρηση 
κουφωµάτων και επίπλων κουζίνας 
στην Πάρο, για µόνιµη απασχόληση. 
1.Πωλητής (τρια) υπεύθυνος 
πωλήσεων. 2.Σχεδιαστής (στρια) 
κουζίνας εσωτερικών χώρων. 
Μισθός, Bonus απόδοσης. Τηλ. 6942 
051 806

Β’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Premium 
Εστιατόριο στη Νάουσα της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό πτυχίο, 
Εµπειρία σε Fine Dining, Οµαδικό 
πνεύµα και συνέπεια. Παροχές: 
Ικανοποιητικός µισθός, ∆ιαµονή, 
∆ιατροφή. Στοιχεία επικοινωνίας: 
210 6857055 και E-mail: career@
sophiasuites-santorini.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τη θέση της 
ρεσεψιόν ζητείται από επιχείρηση 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στην 
Παροικιά. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και η άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6936 501 107 

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ/ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟΥ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ζητείται από 
το ξενοδοχείο 5 αστέρων CALME 
BOUTIQUE HOTEL στην Πάρο. Τα 
κύρια προσόντα είναι η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση και η γνώση 
Αγγλικών. Η εταιρία προσφέρει 
πλήρη απασχόληση (µέσα Μαΐου-
τέλη Σεπτεµβρίου 2022), µισθό από 
1.200,00€ - 1.400,00€, διατροφή, 
διαµονή (wi-fi ) και στολή. Αποστολή 
βιογραφικών στο recruitment@
calmehotelparos.com & τηλέφωνο 
+3022840 28695.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ζητούνται από 4* ξενοδοχείο στην 
Πάρο για το διάστηµα Απρίλης– 
Οκτώβρης. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γραπτή & προφορική γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου αντίστοιχης κατηγο-
ρίας. Επικοινωνιακοί & πρόθυµοι 
χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (κατά 
προτίµηση Γαλλικών ή Ιταλικών), 
Απόφοιτος/η τµήµατος τουριστικής 
σχολής. Παρέχεται: Ανταγωνιστικός 
µισθός & ασφάλιση, διαµονή & δια-
τροφή (για ενδιαφερόµενους που δεν 
κατοικούν στην Πάρο). Παρακαλώ 
στείλτε τα βιογραφικά σας στο info@
pyrgakihotel.gr και θα επικοινωνή-
σουµε άµεσα µαζί σας. ∆ιαφορετικά 
µπορείτε να µας καλέσετε στο 
6970283083 ή 2284022768.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΩΝ ζητείται από εµπορική 
επιχείρηση στον Περιφερειακό 
Παροικιάς, µε δίπλωµα αυτοκινήτου- 

µοτοποδηλάτου, για όλο το χρόνο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22215, 
6979 203 351

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ/
RECEPTIONIST ζητείται από το 
ξενοδοχείο Golden Beach, για το διά-
στηµα από Απρίλιο έως Νοέµβριο, µε 
ευελιξία στο ωράριο. Αρµοδιότητες: 
∆ιαχείριση κρατήσεων, εξυπηρέτηση 
πελατών, άριστη γνώση οργάνωσης 
και λειτουργίας της υποδοχής, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ευχέ-
ρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση. 
Επιθυµητή η εµπειρία στα ξενοδο-
χειακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το ξενοδοχείο 
Golden Beach, για την προετοιµασία 
πρωινού µπουφέ, για την περίοδο 
από Μάιο έως και Οκτώβριο. Εργασία 
full time. Αποστολή βιογραφικών στο 
ioanna@goldenbeach.gr ή επικοι-
νωνία τηλεφωνικά στο 6934257283

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
το κατάστηµα Golden Beach Shop 
στη Χρυσή Ακτή Πάρου, για την 
περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο. 
Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών 
και η προϋπηρεσία. Αποστολή βιο-
γραφικών στο shop@goldenbeach.
gr ή επικοινωνία τηλεφωνικά στο 
6934257283/ 6944423010

ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
κατάστηµα πώλησης γυαλιών ηλίου 
στη Νάουσα Πάρου. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
στα τηλ.: 210-9373322,6945 494 
934. Αποστολή βιογραφικών στο 
centroottici@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
µε προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο 4* 
στη Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο. Αγγλικά, κατά προτί-
µηση κάτοικος Πάρου. Πρόγραµµα 
Κρατήσεων, ΟΤΑ, γαλλικά επιθυµητά. 
Προσεγµένο, ευγενές και πρόθυµο 
άτοµο. Μισθός ασφάλιση διαµονή-
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα 
της Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώ-
βριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, διαµονή 
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε 
προϋπηρεσία ζητείται, για ξενο-

δοχείο 4*στη Νάουσα της Πάρου, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Γνώστης 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών και 
τεχνικών θεµάτων. Μισθός-ασφά-
λιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικό 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937263928

GROOM – BELLBOY ζητείται 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα 
της Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώ-
βριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, διαµονή 
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
σε σουπερµάρκετ στη Μάρπησσας 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αρµοδιότητες: Καταχώρηση 
παραστατικών, επικοινωνία µε προ-
µηθευτές, διεκπεραίωση πληρωµών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση του MSOffi  ce (Word, Excel).
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
θα συνεκτιµηθεί θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα-κα-
θαριότητα βίλας, 6 χλµ. από την 
Παροικιά. Θα εκτιµηθεί η δυνατό-
τητα συνεννόησης σε ξένη γλώσσα, 
(αγγλικά). Χρόνος απασχόλησης, 5 
µήνες. Επικοινωνία στο τηλ. 6970 
975 185

Τα 5* Ξενοδοχεία της Kanava Hotels 
& Resorts αναζητούν για εποχιακή 
απασχόληση για σεζόν 2022 στην 
Πάρο: ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΑ-
ΜΑΡΙΕΡΑ, ΑΧΘΟΦΟΡΟ – GROOM, 
Ο∆ΗΓΟ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ, ΜΑΓΕΙΡΑ, 
BARTENDER. Αποστολή βιογραφι-
κού: career@kanavahotels.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8993790 
(ext.5). Προσφέρεται πακέτο απο-
δοχών, διαµονή µε συγκατοίκηση, 
πρωινό και µεσηµεριανό ανά ηµέρα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α προσφέρει 
εργασία, για φύλαξη και φροντίδα 
ηλικιωµένων. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6973607581

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
πωλούνται. Τηλ. για πληροφορίες: 
6934 408 465

ΒΑΡΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ πωλείται 
4,90 µέτρα µε 4χρονη µηχανή 
Mercury 20HP. Τηλ. για πληροφορίες: 
6934 408 465

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 11-03-2022

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώ-
νει ότι στις 28-03-2022 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:30 π.µ. - 11:00 µ.µ., θα διενεργηθεί στον Κρατι-
κό Αερολιµένα Πάρου, δηµόσιος πλειοδοτικός δι-
αγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα 
µε τους προσαρτηµένους στην διακήρυξη όρους, 
προς άσκηση του δικαιώµατος της εκµετάλλευσης 
της διαφηµιστικής προβολής, για την τοποθέτηση 
δύο (2) επιτοίχιων διαφηµιστικών πανό, (Banner), 
διαστάσεων 1,50Χ1,50 µ. το καθένα, στον Κρατικό 
Αερολιµένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. 

Η τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται 
στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνι-
σµού, θα δίνονται από τη ∆/νση Οικονοµικού – 
Εφοδιασµού της Υ.Π.Α., Τµήµα Γ’ Πύργος Ελέγχου 
Παλαιού Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Ελληνικό. 
Τηλ. 210 8916293 και από τον Κρατικό Αερολιµέ-
να Πάρου, τηλ. 22840 90502-90505

Η Αν. Αερολιµενάρχης 
Στέλλα Σαρρή

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο Μιχάηλ Πανέρας του Νικόλαου και της Ελένης το γένος ∆αµιανέα, 
που γεννήθηκε στην Αττική και κατοικεί στην Πάρο και η Κωνσταντίνα 
Κορτιάνου του Εµµανουήλ και της Μαρίας Ντελ Κάρµεν, το γένος Σινιόρι 
που γεννήθηκε στην Αττική και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 07 
Μαΐου 2022 στον ιερό ναό του Αγ. Ιωάννη ∆έτη στην Πάρο.

Ο Αργυρόπουλος Γεώργιος του Βάιου και της Σοφίας το γένος Ιωαννίδου, 
που γεννήθηκε στην Βέργη Σερρών και κατοικεί στις Σέρρες και η Τσια-
χτσίρη Ανδροµάχη του ∆ηµητρίου και της Ελένης το γένος Ασπουγαλή, 
που γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί στις Σέρρες, θα παντρευτούν στις 4 
Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Φωκά στην Πάρο. 



Αεροδρόµιο
Ο νέος τερµατικός σταθµός του αεροδροµίου Πάρου 

σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Θα µπορεί να φιλοξενήσει 250 επιβάτες διπλής κα-

τεύθυνσης, µε 7 γκισέ check-in και 4 σαλόνια πύλης, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός που θα χρησιµοποιείται ως 

Swing Gate. Περιλαµβάνεται επίσης αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων, αρκετοί χώροι Duty Free και F&B.

Η σχεδιαστική ιδέα πρότεινε ότι η µάζα του κτιρίου θα 
έπρεπε να χωριστεί σε δύο διακριτούς όγκους, για τις 

σχετικές λειτουργίες των αφίξεων και των αναχωρήσε-
ων, µε τον Πύργο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας να 

υψώνεται πάνω και να τους συνδέει. Το εξωτερικό περί-
βληµα διαµορφώνεται µε συνεχείς, ελεύθερα αναδιπλού-

µενους στιβαρούς τοίχους µε ελάχιστα ανοίγµατα, που 
πλαισιώνουν µεγαλύτερα, διαφανή, τζάµια, κατακόρυφα 

περιβλήµατα. Η αντίθετη σχέση µεταξύ των λευκών 
σοβατισµένων συνεχών επιφανειών και των σκούρων 
διαφανών επιπέδων διατύπωσε µια έντονη αναφορά 

στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.
Η αρχιτεκτονική πρόταση της EB/ARCHITECTS για το 

νέο Τερµατικό Σταθµό του Αεροδροµίου της Πάρου ήταν 
η πρώτη που παρουσιάστηκε σε ∆ηµόσια Αρχή στην Ελ-
λάδα µε χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγµατικότητας.
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Αστική 
ανάπλαση

Σε τέσσερις άξονες κινείται το σχέδιο αστικών 
αναπλάσεων και αναζωογόνησης των πόλεων, το 
οποίο περιλαµβάνει και πλάνο παρεµβάσεων για 
την αποκατάσταση και επανάχρηση εγκαταλελειµ-
µένων κτιρίων από φορέα διαχείρισης και όχι από 
τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ανοίγει το δρόµο και 
για πλωτά φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλάσσιο χώρο.

Το νοµοσχέδιο παρουσίασαν στο υπουργικό συµ-
βούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, και ο υφυπουργός, Νίκος Ταγα-
ράς.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του νοµοσχεδίου εί-
ναι:

- Η θέσπιση πλαισίου για αστική αναζωογόνηση 
και την ανάπλαση των πόλεων, των οικισµών και 
των τµηµάτων τους. Μέσω του πλαισίου αυτού ο 
φορέας ανάπλασης θα δύναται να εκπονήσει και 
να υλοποιήσει προγράµµατα κλιµατικής ουδετε-
ρότητας, έξυπνης πόλης, διαχείρισης αρχιτεκτονι-
κής κληρονοµιάς κ.ά.

- Η θέσπιση πλαισίου για τη διαδικασία παρέµ-
βασης για την αποκατάσταση και επανάχρηση 
των εγκαταλελειµµένων κτισµάτων ή τµηµάτων 
κτισµάτων. Η δυνατότητα παρέµβασης θα δοθεί 
σε φορείς διαχείρισης µε συγκεκριµένες προϋπο-
θέσεις και σεβασµό του δικαιώµατος της ιδιοκτη-

σίας, όπως σηµειώνουν πηγές του υπουργείου. 
Για τις παρεµβάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη η 
αδυναµία ή η απουσία ενδιαφέροντος αποκατά-
στασης από πλευράς των ιδιοκτητών. Στόχος εί-
ναι να αποφευχθεί ή να αρθεί ο κίνδυνος για τη 
δηµόσια υγεία και την ασφάλεια που προκαλείται 
από τα εγκαταλελειµµένα κτίσµατα, η αναβάθµιση 
των περιοχών µε πλήθος τέτοιων κτιρίων, η αξι-
οποίηση των ήδη υφιστάµενων κτισµάτων και η 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

- Η διευκόλυνση µε σαφείς διατάξεις των ρυ-
µοτοµικών απαλλοτριώσεων προκειµένου να δια-
σφαλιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι.

- Η θέσπιση ειδικών πολεοδοµικών και χωρο-
ταξικών ρυθµίσεων για την επίλυση ειδικότερων 
ζητηµάτων µεταξύ των οποίων το ζήτηµα των 
ελέγχων αυθαιρέτων, αλλά και η δυνατότητα 
εγκατάστασης και λειτουργίας πιλοτικών εγκατα-
στάσεων πλωτών φωτοβολταϊκών.

Με το σχέδιο νόµου πραγµατοποιούνται µικρές 
βελτιώσεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού 
(ΝΟΚ) προκειµένου να επιτευχθεί ενιαία ερµηνεία 
κάθε ειδικότερης ρύθµισης σχετικά µε την κατα-
σκευή κτιρίων, ενώ επιχειρείται να δοθεί τέλος 
στην ταλαιπωρία των πολιτών αναφορικά µε την 
εξέταση των θεµάτων των οποίων χρονίζει στα 
Συµβούλια που εφαρµόζουν την πολεοδοµική νο-
µοθεσία.

Όπως επισηµάνθηκε στο υπουργικό συµβούλιο, 
βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών µέσω της ανα-
βάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, πάντοτε υπό 
τις προϋποθέσεις που επιτάσσει το άρθρο 24 του 
Συντάγµατος.

απόψεις-ειδήσεις

Πρόβα 
εκλογών!

«Των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µα-
γειρεύουν», λέει ο λαός. Οι επόµενοι µήνες 
είναι προεκλογικοί!

Εκπλήξεις και ανατροπές είναι πιθανές, σε 
δηµοσκοπήσεις, υποψηφιότητες, µετακινήσεις 
πολιτικών, λάσπη στον ανεµιστήρα και χτυπή-
µατα κάτω από τη ζώνη. Οι πολίτες ετοιµάζονται 
να «εκτελέσουν» όσους πολιτικούς τους έχουν 
καθίσει στο στοµάχι µε τις συµπεριφορές τους. 
Από σήµερα, ο κάθε εν δυνάµει υποψήφιος θα 
πρέπει να χτίσει, να βελτιώσει το προφίλ του, 
να πείσει τους πολίτες. Ξεκινήστε άµεσα, τώρα 
για να µην ισχύσει και για εσάς η γνωστή ρήση 
«ανθ’ ηµών Γουλιµής»!

Η πολιτική επικοινωνία δεν είναι υπόθεση 
µερικών εβδοµάδων. Όποιος θέλει να εκµεταλ-
λευτεί τα οφέλη της πολιτικής επικοινωνίας, θα 
πρέπει να ξεκινήσει νωρίς την προσπάθεια και 
στον «νεκρό» για τους αντιπάλους του χρόνο, να 
κάνει κινήσεις που θα αυξήσουν την αναγνω-
ρισιµότητά του, την εικόνα του, και θα πείσουν 
τους πολίτες για τις ικανότητες και για τη σίγου-
ρη επιλογή τους. Η πεµπτουσία µιας προεκλογι-
κής εκστρατείας είναι η στρατηγική. Στρατηγική 
είναι η θέση που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος 

να πάρει στο πλαίσιο του ανταγωνισµού που 
έχει, καθώς και η κατεύθυνση, η προσαρµογή 
του λόγου του, του προγράµµατος του και των 
µηνυµάτων του.

Όσο περισσότερος χρόνος υπάρχει, τόσο καλύ-
τερα µπορούµε να διαµορφώσουµε χαρακτηρι-
στικά της στρατηγικής, να πετύχουµε καλύτερη 
στόχευση και να πετύχουµε τους αντίστοιχους 
πρώτους στόχους. Όπως αναγνωρισιµότητα, ει-
κόνα υποψήφιου, πολιτική χαρτογράφηση της 
περιοχής και µελέτη των προβληµάτων και των 
πιθανών ανταγωνιστών. Και επειδή στο µυαλό 
των ψηφοφόρων η ανανέωση πολιτικών ξεπερ-
νά κάθε φορά το 50%, είναι λογικό να αναρω-
τιέστε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι σας και πως θα 
τους αντιµετωπίσετε αποτελεσµατικά.

Πολλοί φιλόδοξοι νέοι πολιτικοί βλέπουν την 
πρώτη θητεία τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
εφαλτήριο πολιτικής ανέλιξης σε µεγαλύτερα 
αξιώµατα.

Πολλοί πολιτευτές ή πολιτικοί µετά από απο-
τυχηµένες προσπάθειες να βρεθούν στα ψηφο-
δέλτια των κοµµάτων ή στη Βουλή, στρέφονται 
προς την Αυτοδιοίκηση για να «κλείσουν» την 
πολιτικής τους καριέρα. Μια θέση περιφερει-
άρχη ή δηµάρχου δηµιουργεί ελπίδες για µια 
καλύτερη νέα αρχή.

Γι αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κα-
τοχυρώσετε τη θέση που στοχεύετε, να ξεκινή-
σετε άµεσα, να ξεδιπλώσετε τη στρατηγική σας 
σε ανύποπτο χρόνο, εκεί που δε σας περιµένουν.

Με σειρά επικοινωνιακών και προσωπικών 
ενεργειών, σιγά και µεθοδικά, λίγο καιρό πριν 
στηθούν οι κάλπες, θα είστε ήδη µπροστά, σε 
απόσταση ασφαλείας από τους αντίπαλους σας 
που θα βρίσκονται ακόµη στην εκκίνηση!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Στο σπίτι όλοι 
καλά;

Μέσα σ’ ένα έτος (Φεβρουάριος 2021 – Φε-
βρουάριος 2022), καταγράφηκαν οι παρακά-
τω ανατιµήσεις: 

Φυσικό αέριο (78,5%), Ηλεκτρισµός (71,4%), 
Πετρέλαιο θέρµανσης (41,5%), Καύσιµα και 
λιπαντικά (23,2%), Έλαια και λίπη (16,8%), 
Λαχανικά (15,2%), Αρνί και κατσίκι (14,4%), 
Αυτοκίνητα µεταχειρισµένα (11,5%), Αυτοκί-
νητα καινούργια (7,6%), Ένδυση και υπόδηση 
(5,6%) κλπ, κλπ.

Ακόµα, τον Φεβρουάριο του 2022 σε σχέ-
ση µε τον Ιανουάριο 2022 ανατιµήθηκαν: 
Ηλεκτρισµός (9,4%), Πετρέλαιο θέρµανσης 
(8,5%), Καύσιµα και λιπαντικά (4,8%), Λα-
χανικά νωπά (16%), Πατάτες (4,5%), Φρούτα 
νωπά (2,8%), Λαχανικά διατηρηµένα ή επε-
ξεργασµένα (2,4%) κλπ, κλπ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία -που δεν είναι 
δικά µου- αλλά της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, είναι ειδήσεις, που σε κάποια 
χώρα (αν δεν είναι η δηµοκρατία της Μπανα-
νίας), είναι αρκετά για να ξεσηκώσουν τους 
πάντες. Η είδηση όµως έχει πάντα ένα πρό-
βληµα. Αν δε µεταδοθεί δεν είναι είδηση 
και είναι απλά ένα γεγονός που έµεινε στο 
συρτάρι. Από την άλλη η είδηση έχει µεγάλη 
σηµασία στο πώς θα µεταδοθεί από τα Μέσα. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. α) Της δίνεις έκταση 
και την εµπλουτίζεις, β) τη «θάβεις» ολότελα, 
γ) την εξωραΐζεις και δ) τη «θάβεις» µέσα σε 
άλλες άσχετες ειδήσεις που έχουν όµως φα-
νταχτερούς και «πιασάρικους» τίτλους. Αυτά 
στις σχολές επικοινωνίας και τις σχολές δη-
µοσιογραφίας τα µαθαίνεις από τους πρώτους 
µήνες. Αν δε µάθεις αυτά τα πράγµατα καλά, 
άλλαξε επάγγελµα! ∆εν κάνεις ή αν βρεις δου-
λειά θα είναι σε µικρά Μέσα δίχως δυνατότη-
τα στον χώρο που δραστηριοποιούνται.

Από την άλλη ο σύγχρονος δηµοσιογράφος 
για τη δική του πραγµατική ενηµέρωση πρέ-
πει να χρησιµοποιεί τα µικρά Μέσα, δίχως δυ-
νατότητα στον χώρο που δραστηριοποιούνται, 
όπως γράψαµε και στην παραπάνω παράγρα-
φο. Για να ξέρουµε τι µας γίνεται δηλαδή και 
για να ξέρουµε τι θα γράψουµε. Οι σηµερινές 
σχολές δηµοσιογραφίας ή οι σχολές επικοινω-
νίας, δε βγάζουν κατά βάση ούτε δηµοσιογρά-
φους, ούτε επικοινωνιολόγους. Βγάζουν κα-
λούς και γρήγορους αντιγραφείς κειµένων. Αν 
παρατηρήσει κάποιος τα λεγόµενα «µεγάλα» 
ΜΜΕ της χώρας θα διαπιστώσει ότι σχεδόν 
όλα γράφουν τα ίδια πράγµατα και µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο. Πώς να αντισταθεί ένα παιδί 
που βγαίνει από µία σχολή και στην καλύτερη 
βρίσκει δουλειά µε 600-700 ευρώ, µετά από 
απλήρωτη εργασία συνήθως ενός χρόνου.

Τα «µεγάλα» ΜΜΕ λοιπόν, την περασµένη 
∆ευτέρα είχαν ως κύρια είδηση ότι κλείνουν 
τα McDonald’s στη Ρωσία και ότι υπήρχε 
«µαύρη» αγορά για την πώληση των τελευ-
ταίων µπέργκερ! Αυτά! Στο σπίτι όλοι καλά;

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
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Τα λάθη της 
άµυνας…

Τα παιδαριώδη λάθη της άµυνάς της πλήρωσε η 
Αθλητική Ένωση Πάρου στον αγώνα της περασµέ-
νης Κυριακής, στην Παροικιά, µε τον Πανναξιακό, 
που έληξε τελικά 1-2 υπέρ των Ναξιωτών.

Για άλλη µία Κυριακή στο γήπεδο της Παροικιάς 
η ΑΕ Πάρου είχε τη συµπαράσταση εκατοντάδων 
φίλων της παρά το τσουχτερό κρύο, αλλά γι’ άλλη 
µία φορά είδαµε την οµάδα να κάνει παιδαριώδη 
λάθη και να δέχεται γκολ. Και τα δύο γκολ του 
Πανναξιακού έγιναν ύστερα από τραγικά λάθη της 
άµυνας της ΑΕΠ και όχι από επιθετικές του ενέρ-
γειές του.

Οι µεγάλες φάσεις

Η οµάδα του νησιού µας ξεκίνησε αρκετά καλά 
τον αγώνα απέναντι στον Πανναξιακό και είχε τον 
έλεγχο του παιχνιδιού. Όλα αυτά έως το 15ο λε-
πτό που ενώ η άµυνα είχε την µπάλα στην κατοχή 
της µέσα στην περιοχή µας, δεν κατάφερε να κάνει 
σωστή διαχείριση στις πάσες και έτσι ο τερµατοφύ-
λακας ∆. Ρούσσος πέταξε την µπάλα βεβιασµένα σε 
πλάγιο άουτ. Οι Ναξιώτες βρέθηκαν στην περιοχή 
µας, κέρδισαν κόρνερ και ο Βαθρακοκοίλης έπιασε 
στη συνέχεια ένα δυνατό σουτ προς την εστία µας. 
Λίγο πριν η µπάλα πάει στα δίχτυα ο Παντελαίος 
την έδιωξε µε το χέρι. Αποβολή και πέναλτι που το 
εκτέλεσε αλά Πανένκα ο Α. Πιτταράς και έγραψε 
το 0-1.

Στο 50ο λεπτό ένα νέο λάθος της αµυντικής 
γραµµής έδωσε την ευκαιρία στον Πανναξιακό 
να διπλασιάσει τα τέρµατά του. Συγκεκριµένα και 
πάλι σε εναλλαγή της µπάλας µέσα στην περιοχή 
µας από τους αµυντικούς και ένα λάθος του Τρι-
ανταφυλλίδη έδωσε την ευκαιρία στον Σέµε του 
Πανναξιακού να µπει στην περιοχή µας και να 
βρεθεί τετ α τετ µε τον Ρούσσο. Αρχικά ο παρια-
νός τερµατοφύλακας βούτηξε στα πόδια του και 
έδιωξε την µπάλα αλλά ο επερχόµενος Λουβερδής 
πήρε το ριµπάουντ και την έστειλε για δεύτερη 
φορά στα δίχτυα µας γράφοντας το 0-2.

Η ΑΕ Πάρου αν και έπαιζε από το 15ο λεπτό µε 
10 παίκτες κατάφερε µε µία παρεµβολή του Γιαν-
νούλη µέσα στην περιοχή των φιλοξενούµενων να 
µειώσει το σκορ σε 1-2.

Η παριανή οµάδα προσπάθησε φιλότιµα στη συ-
νέχεια να πετύχει την ισοφάριση. Στο 74ο λεπτό 
µετά από µία εναλλαγή της µπάλας από Γιαννού-
λη και Τριανταφυλλίδη, ο τελευταίος σέντραρε 

«γλυκά» προς την εστία του Πανναξιακού, αλλά 
ο Γιουρτζίδης δεν βρήκε την µπάλα όπως ήθελε 
µε το κεφάλι του και τελικά την έστειλε στα εξω-
τερικά δίχτυα των φιλοξενουµένων. Ακόµα, ένα 
συρτό «ξερό» σουτ του Αριανούτσου στο 79ο λε-
πτό, έφυγε ελάχιστα άουτ. Στη συνέχεια είχαµε δύο 
µεγάλες επεµβάσεις του ταλαντούχου παριανού 
τερµατοφύλακα Ρούσσου. Μία στο 86ο λεπτό που 
µάζεψε µε βουτιά την µπάλα απέναντι στον Να-
ξιώτη επιθετικό και µία στο 87ο λεπτό όταν έκανε 
µία εκπληκτική απόκρουση στον αέρα µετά από 
µονοκόµµατο σουτ του Πιτταρά. Οι εµφανίσεις του 
νεαρού στρατεύσιµου τερµατοφύλακα πρέπει να 
έχουν γεµίσει µε αισιοδοξία τους φιλάθλους της 
ΑΕ Πάρου, αφού στη θέση αυτή η οµάδα υπέφερε.

Τέλος, µετά από καιρό είδαµε σ’ έναν αγώνα για 
τη β’ φάση του πρωταθλήµατος, µία καλή διαι-
τησία. Να γράψουµε «πονηρά» ότι ο αγώνας δεν 
αφορούσε οµάδα της Σύρου; 

Οι πρωταγωνιστές

ΑΕ Πάρου: ∆. Ρούσσος, Βιτζηλαίος (92ο Κρη-
τικός), Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, Μουράι, Παντε-
λαίος, Γιαννούλης, Εσάι (54ο Γ. Ρούσσος), Αρια-
νούτσος, Γιουρτζίδης, Τριανταφυλλίδης (76ο 
Αρκουλής).

Πανναξιακός: Σιµιστήρας, Ανεβλαβής (72ο Ν. 
Πιτταράς), Κωστόπουλος, Λουβερδής, Α. Πιτταράς, 
Σέµε, Βαθρακοκοίλης, Μανδηλαράς (85ο Ντάσιος), 
Ζανελάρι (88ο Κόντης), Ψαρρός, Πρεβόλης

∆ιαιτητής: Ανδρικόπουλος, µε βοηθούς τους 
κ.κ. Μενδρινό και Μουτάφη.

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Μπαράζ για τον πρωταθλητή 
Κυκλάδων
ΑΕ Πάρου – Πανναξιακός 1-2
Πύργος – Φιλώτι 1-0
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 9
2. Πανναξιακός 8
3. Πύργος 6
4. ΑΕ Πάρου 6
5. Φιλώτι 0
* Η ΑΕ Πάρου έχει έναν αγώνα 
περισσότερο.
Επόµενη αγωνιστική
Πανναξιακός – Πύργος
Φιλώτι – Ελλάς Σύρου

Κ-16 (Β’ Όµ.)
Παµµηλιακός – Νηρέας 2-0
Βαθµολογία
1. Κύθνος 16
2. Παµµηλιακός 10
3. Πανσιφναϊκός 10
4. Φιλώτι 4
5. Νηρέας 2

Κ-14 (Β’ Όµ.)
Φιλώτι – ΑΟ Πάρου 3-8
Βαθµολογία
1. ΑΟ Πάρου 18
2. Παµµηλιακός 6
3. Νηρέας 6
4. Φιλώτι 3
5. Πανσιφναϊκός 0

Κ-14 (Γ’ Όµ.)
Μαρπησσαϊκός – Πανθηραϊκός 2-6
Βαθµολογία
1. Πανθηραϊκός 22
2. ΠΑΣ Νάξου 19
3. Ίος 8
4. Μαρπησσαϊκός 5
5. Πανναξιακός 3

Γ’ Εθνική (5ος Όµ.)
Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου – Ηλιούπολη 
1-2
Φωστήρ – Άρης Σκάλας 2-0
Χαραυγιακός – Ερµιονίδα 0-1
Σαντορίνη – Αγ. Ιερόθεος 3-0
Άνω Μερά Μυκόνου – Ερµής Μελι-
γούς 2-1

Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 39 (µπαράζ ανόδου)
----------------------------------------
2. Φωστήρ 33
3. Σαντορίνη 29
4. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 28
5. Άνω Μερά Μυκόνου 26
6. Ερµιονίδα 24
7. Παναρκαδικός 20
----------------------------------------
8. Ερµής Μελιγούς 17
9. Αγ. Ιερόθεος 15
10. Χαραυγιακός 13
11. Άρης Σκάλας 8




