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Αεροδρόµιο Πάρου

Μειοδότρια η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»
Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», είναι ο µειοδότης του διαγωνισµού για την αναβάθµιση του αεροδροµίου Πάρου, σύµφωνα
µε την απόφαση του υπουργού, Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραµανλή.
» ΣΕΛ. 8-9

Η πρόταση του
Ρήγα για τα
αρχαία λατοµεία
Για τα αρχαία λατοµεία µαρµάρων Πάρου, από την εταιρία «Αδελφοί Ρήγα
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ», στάλθηκε επιστολή προς το υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού, εφορεία αρχαιοτήτων
Κυκλάδων και τον δήµο Πάρου, σχετικά µε την πρόθεση προσφοράς της
έκτασης γηπέδων που περιβάλλουν
την είσοδο των αρχαίων στοών.
» ΣΕΛ. 5

Παρέµβαση της
Λαϊκής
Συσπείρωσης
Πάρου
Η έκταση στην οποία βρίσκονται οι
στοές των αρχαίων λατοµείων να
αποτελούν αντικείµενο πώλησης σε
επιχειρηµατικό όµιλο, αποτέλεσµα της
αδιαφορίας, της µεθόδευσης και της
συναίνεσης του Μ. Κωβαίου.
» ΣΕΛ. 11
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τοπικές ειδήσεις

Απάντηση του
Κ. Ροκονίδα
σε Ν. Σαρρή

Ωδείο δεν κινδυνεύει εν τέλει από την µεταφορά του σε
ένα κτίριο που σαφώς θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας, αλλά από την
αντίληψη περί πολιτισµού, στο πλαίσιο πάντα της γενικότερης πολιτικής των «αρχόντων». Κινδυνεύει από την καθηµερινή πρακτική εκείνων που ειδικότερα στη δράση και
τη λειτουργία του Ωδείου ύψωναν και υψώνουν διαρκώς
εµπόδια για κάθε τι, από τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα.
Από την προµήθεια µιας σφραγίδας µέχρι και τη µεθοδευµένη
προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού του.
Σε όλη αυτή τη µετεκλογική διαδροµή εδώ και 3 χρόνια ήµασταν
και είµαστε παρόντες πάντα και παντού, κάτω από οποιασδήποτε
συνθήκες και περιστάσεις. Αναδεικνύουµε τα προβλήµατα και
αντιστεκόµαστε, στο µέτρο που µας αντιστοιχεί, στην ισοπέδωση.
Το πρόβληµα της στέγασης της ∆ιεύθυνσης του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, της Υπηρεσίας ∆όµησης και Περιβάλλοντος
(∆.Π.Σ.Υ.∆.ΠΕ), δεν είναι σηµερινό. ∆υο µε τρία χρόνια τα
«κλώθει» η δηµοτική αρχή και κατά την πάγια τακτική της
µετέθετε το πρόβληµα λες και θα λυνόταν από µόνο του.
Αν λόγω της πανδηµίας υπήρξε παράταση την εξεύρεση
λύσης, σήµερα αυτή δεν υπάρχει.
Αν η ∆.Π.Σ.Υ.∆.ΠΕ δε στεγαστεί µέχρι τέλους του έτους
οι αρµοδιότητες της µεταφέρονται στην Αθήνα. ∆εν είναι
φυσικά το πρόβληµα της έκδοσης οικοδοµικών αδειών, όπως διατείνονται κάποιοι, αφού πλέον αυτό γίνεται και ηλεκτρονικά,
αλλά ο πολεοδοµικός σχεδιασµός και ο έλεγχος που τα σηµάδια
της απουσίας του είναι περισσότερο από ορατά στο νησί µας.
Αυτά καθόρισαν τη δική µας στάση.
Είναι γεγονός ότι για τη δηµοτική αρχή η εύκολη λύση από την
αρχή ήταν η «έξωση» του ∆ηµοτικού Ωδείου. Από τη πρώτη στιγµή εµείς κάναµε προτάσεις όπως, να στεγαστεί η ∆.Π.Σ.Υ.∆.ΠΕ
εκεί που στεγάζεται η Κ∆ΕΠΑΠ, που για τεχνικούς λόγους δεν
ήταν δυνατό. Με την επιµονή µας αποφασίστηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση χώρων στέγασης υπηρεσιών του
∆ήµου και δηµοτικών δοµών, γιατί έτσι και αλλιώς οι ανάγκες
είναι µεγάλες και µεγαλώνουν διαρκώς. Αναλάβαµε και πρωτοβουλία να πιεστούν και συγκεκριµένοι ιδιοκτήτες για την στέγαση της ∆.Π.Σ.Υ.∆.ΠΕ, που πάλι δεν ήταν εφικτό το σενάριο αυτό
για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους σε συνδυασµό µε την υποστελέχωση της υπηρεσίας. Είναι χρήσιµο να τα γνωρίζουν
αυτά όσοι δεν γνωρίζουν τα γεγονότα και καλοπροαίρετα
ανησυχούν. Υπάρχουν βέβαια και οι «πρόθυµοι» να καταδικάσουν µε τη χρήση του πληκτρολογίου ενώ γνωρίζουν,
όπως και όσοι όψιµα αναζητούν «ονόµατα» για να στήσουν λαϊκά δικαστήρια» και «κρεµάλες» στη πλατεία της
Μ. Μαυρογένους. Εκτός και αν τα κίνητρα των τελευταίων
δεν είναι η στέγαση του ∆ηµοτικού Ωδείου αλλά να σηκώσουν «σκόνη για άλλους λόγους. Ίδωµεν…».

Σχετικά µε την επιστολή που δηµοσίευσε στο προηγούµενο
φύλλο της η εφηµερίδα µας του κ. Ν. Σαρρή, για το δηµοτικό
ωδείο Πάρου, από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης
Πάρου, Κ. Ροκονίδα, δηµοσιοποιήθηκε η παρακάτω επιστολή:
«Μια οφειλόµενη απάντηση
Κατανοώ τον Νίκο Σαρρή και αντιλαµβάνοµαι την αγωνία του
για το µέλλον του ∆ηµοτικού Ωδείου. Πέρα από τις ευαισθησίες
που έχει σαν άνθρωπος του πολιτισµού, έχει και ένα επιπλέον
λόγο. Το ∆ηµοτικό Ωδείο αποτελεί τη µετεξέλιξη του «σπόρου»
της µουσικής παιδείας στο νησί µας, που µε υποµονή και επιµονή ο ίδιος έσπειρε σε άλλους καιρούς και χρόνους. Άλλο όµως
αυτό, άλλο η διαφωνία µε µια άποψη και άλλο η ισοπέδωση και η απαξίωση των πάντων, έστω και κάτω από
συναισθηµατικό φόρτο.
∆ε θα αποδεχθώ προσωπικά και δεν αποδεχόµαστε συλλογικά, το τσουβάλιασµα αυτών που «διοικούν» όπως διοικούν, εκτός
των άλλων και τον πολιτισµό, µε φανερά τα αποτελέσµατα της
«αγγαρείας» τους, µε όλους όσους αγωνιούµε, παλεύουµε για την
επιβίωσή του διαχρονικά όπως και για άλλες αξίες, ανθρώπινες
ανάγκες και ιδανικά.
Μπορεί να υπάρχουν «Κωβαιϊκοί», δικαίωµα τους. ∆εν υπάρχουν όµως «Ροκονίδιοι» και µάλιστα σε πλήρη σύµπνοια µε τους
πρώτους. ∆εν είµαστε υποστηρικτές µιας οπαδικής λογικής
αλλά µιας πολιτικής που στόχο και όραµα έχει να υπηρετήσει τα συµφέροντα του παριανού λαού.
Έχω την τιµή να είµαι επικεφαλής ενός συνδυασµού που πέρα
από τις όποιες αντιξοότητες υπάρχουν, παλεύουµε να ανταποκριθούµε στις δεσµεύσεις µας ως αντιπολίτευση απέναντι στον
παριανό λαό. Οι θέσεις µας είναι αδιαπραγµάτευτες και οι τοποθετήσεις µας στα δηµοτικά συµβούλια, δεν είναι προϊόν αρχηγικής έµπνευσης αλλά συλλογικής επεξεργασίας, κάθε φορά,
πριν από τις συνεδριάσεις. Θα όφειλαν κάποιοι να αναγνωρίσουν
τουλάχιστον ότι αν ήµασταν απόντες οι εξελίξεις στο τόπο µας θα
ήταν πολύ χειρότερες.
Η ιστορία της ∆ηµοτικής Σχολής Μουσικής είναι συνυφασµένη µε τον συγκεκριµένο χώρο και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Πρέπει όµως να γίνει επίσης κατανοητό, ότι ο πολιτισµός στη Πάρο και ειδικότερα το ∆ηµοτικό

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
για το δηµοτικό
ωδείο
Για το θέµα της εγκατάστασης του ωδείου Πάρου, η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου, δηµοσιοποίησε στις 21/7 το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν» µας
διδάσκει ο σοφός λαός. Αλλά η δηµοτική αρχή του κ. Κωβαίου
περί άλλων τυρβάζει και κυρίως για την αναπαραγωγή της καρέκλας και την εξυπηρέτηση των ηµετέρων. Και επειδή αυτό που
λέγεται πρόβλεψη και προγραµµατισµός απουσιάζει εδώ και χρόνια από το δήµο µας, τώρα τρέχει και δε φτάνει για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της καθηµερινότητας στην κορύφωση της
τουριστικής περιόδου.
Πέρα όµως από τα καθηµερινά που εκθέτουν και γελοιοποιούν
την τουριστική Πάρο, υπάρχουν και άλλα αρκετά σοβαρά που
επιχειρεί να δώσει λύση, όπως η στέγαση της πολεοδοµίας, όταν
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το σοβαρό αυτό πρόβληµα έπρεπε να είχε λυθεί τουλάχιστον πριν
από ένα χρόνο. Και διάλεξε τη χειρότερη λύση. Να πετάξει στο
δρόµο το ∆ηµοτικό Ωδείο, που στεγάζεται από τότε που ιδρύθηκε
η ∆ηµοτική Σχολή Μουσικής, πέραν της τριακονταετίας.
Άλλες λύσεις υπάρχουν και προσωρινές και µόνιµες.
Λύση πρώτη: Να στεγαστεί προσωρινά στο ακίνητο του πρώην
δηµοτικού καφενείου στο λιµάνι, που παραµένει κλειστό.
Λύση δεύτερη: Να στεγαστεί στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινότητας που έτσι και αλλιώς υπολειτουργούν. Άλλωστε στο χώρο
αυτό λειτουργούσε, πριν αγοραστεί το Ξενία, η τεχνική υπηρεσία
του ∆ήµου. Και τρίτη προσωρινή λύση, να µεταφερθεί στο ΚΑΠΗ
που προβλέπεται λόγω κορονοϊού να παραµείνει κλειστό τουλάχιστον για ένα ακόµη χρόνο. Οι προτεινόµενες λύσεις δεν αποτελούν την καλύτερη αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος
της Πολεοδοµίας. Όµως είναι προτιµότερες από την έξωση ενός
χώρου πολιτισµού που γνωστοί συµπολίτες µας µε πολύ κόπο
οργάνωσαν και έδωσαν την δυνατότητα στα παιδιά της Πάρου
να αποκτήσουν µουσική παιδεία.
Όσον αφορά τη µόνιµη λύση, αυτή θα προκύψει από προκήρυξη ενοικίασης ακινήτου κατάλληλου για το πολεοδοµικό γραφείο, µια νευραλγική υπηρεσία της οποίας οι ανάγκες συνεχώς
θα µεγεθύνονται».
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Ευ Πολιτεύεσθαι

Ευ Πολιτεύεσθαι
Σκέψου πολιτικά,
εκφράσου έξυπνα
Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας, αποτέλεσµα
της πολυετούς ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα,
είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επικοινωνία κάθε πολιτικού προσώπου, στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων, του
∆ιαδικτύου, της στοχευµένης προσέγγισης κοινού, µε προτάσεις συµπυκνωµένου πολιτικού λόγου.
Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι εξαιρετική
µαγιά και σπόρος για οµιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις κάθε
πολιτικού. Θα αφήσουν το προσωπικό στίγµα σας, θα «παίξουν»
δυνατά στα ΜΜΕ και θα «γράψουν» ιστορία στην πολιτική.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η πολιτική επικοινωνία σας στα καλύτερά της!
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Tips

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι µικρά
«διαµαντάκια» που θα πρωταγωνιστήσουν στην επικαιρότητα και θα χαρίσουν σε κάθε πολιτικό γρήγορη και ανέξοδη αναγνωρισιµότητα, αυθεντικότητα, σύγχρονη εικόνα
του προσώπου του και µια εξέχουσα θέση στο πάνθεον των
επιτυχηµένων στην πολιτική επικοινωνία.
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Η πρόταση του Ρήγα για
τα αρχαία λατοµεία
Για τα αρχαία λατοµεία µαρµάρων Πάρου, από την εταιρία «Αδελφοί Ρήγα
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ», στάλθηκε επιστολή προς το υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού, εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τον δήµο Πάρου,
σχετικά µε την πρόθεση προσφοράς της έκτασης γηπέδων που περιβάλλουν
την είσοδο των αρχαίων στοών.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Προσφορά προς ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων Μαραθίου Πάρου
Η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ Α∆ΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» έχει αποδείξει εδώ και 4 δεκαετίες και πλέον την προσφορά
της στα δρώµενα του νησιού της Πάρου και την ευαισθησία της στα θέµατα
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Αναφέρονται ενδεικτικά ως έργα προσφοράς στην τοπική κοινωνία, χωρίς
αντάλλαγµα:
- Η µαρµαρόστρωση του µικρού θεάτρου των Λευκών Πάρου,
- προσφορά µαρµάρων στα εργαστήρια γλυπτικής του Συµποσίου του 2017
µε θέµα Ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων Πάρου,
- η δαπεδόστρωση µε πλάκες µαρµάρου του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας και η κατασκευή των καµπαναριών,
- η προσφορά όλων των µαρµάρων στις επενδύσεις και µαρµαροστρώσεις
του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κώστου
- η δωρεά όλης της ποσότητας υλικού 3Α, στον δρόµο σύνδεσης του Αεροδροµίου Πάρου µε τον Περιφερειακό δρόµο Πάρου,
- η διάθεση µαρµάρων σε πολλά έργα δαπεδόστρωσης - πεζοδρόµησης οδών
της Πάρου,
- η διάθεση µηχανηµάτων για την ανέλκυση του βυθισθέντος πλοίου ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ από το λιµάνι της Πάρου.
Έχοντας λοιπόν τη διάθεση προσφοράς στην τοπική κοινωνία της
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
84400 - ΜΑΡΑΘΙ ΠΑΡΟΥ, ΤΗΛ. 22840/21201

Πάρος, 26 / 07 / 2022
ΠΡΟΣ: (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10, 10555 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103310966
(2) ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ
84400 - ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ. 2284021222
ΘΕΜΑ: Προσφορά προς ανάδειξη των αρχαίων λατομείων Μαραθίου Πάρου
Η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟ-
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- η διάθεση μηχανημάτων για την ανέλκυση του βυθισθέντος πλοίου
ΠΟΣΕΙΔΩΝ από το λιμάνι της Πάρου.
Έχοντας λοιπόν την διάθεση προσφοράς στην τοπική κοινωνία της Πάρου και
αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα των υπόγειων αρχαίων λατομείων Μαραθίου, ως
μέγιστο πολιτιστικό κειμήλιο του νησιού, η Εταιρεία μας έχει την πρόθεση προσφοράς της έκτασης των γηπέδων που περιβάλλουν την είσοδο των αρχαίων
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1.8.22

@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ
ARCHILOHOS THEATRE

VOLOSI
IN CONCERT
Κουιντέτο εγχόρδων
από το Beskid της
Σιλεσίας
JAN KACZMARZYK
βιόλα
KRZYSZTOF LASOŃ
βιολί
ROBERT WASZUT
κοντραμπάσο
STANISŁAW LASOŃ
τσέλο
ZBIGNIEW MICHAŁEK
βιολί

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION €15,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE

XOΡΗΓΟI

parospark.com

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

parospark

TICKET SERVICES

ΝAΟΥΣΑ

ΕΚΔΟΤHΡΙΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ 39, ΑΘHΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚA: 210 7234567
ONLINE: www.ticketservices.gr

ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261
έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο
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πρώτο θέµα

Η «ΕΚΤΕΡ» και ο γύρος των προσφορών

Αεροδρόµιο Πάρου

Μειοδότρια η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»
Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», είναι ο µειοδότης του διαγωνισµού για την αναβάθµιση
του αεροδροµίου Πάρου, σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού, Υποδοµών και
Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραµανλή.
Σύµφωνα µε την απόφαση η αρχική µειοδότρια
εταιρεία, «ΕΚΤΕΡ» αποκλείστηκε καθώς όπως αναφέρεται «τα παρεχόµενα στην αιτιολόγηση στοιχεία
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαµηλό επίπεδο του κόστους που προτείνεται,
όπως άλλωστε γνωµοδότησε οµόφωνα η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού».
Ακόµα, εκτός νυµφώνος έµεινε και η Ένωση
Οικονοµικών Φορέων «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ
AΤEΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς δεν ανανέωσε την οικονοµική της
προσφορά και την εγγυητική συµµετοχής. Έτσι, η
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ήταν τρίτη κατά σειρά µε ποσοστό έκπτωσης 10,54%, κέρδισε τη δηµοπράτηση
του έργου κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που πραγµατοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2021.

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό µε ΦΠΑ
46,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 37,26 εκατ. ευρώ). Η
διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 30 µήνες από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο εφόσον ξεκινήσει µέχρι το τέλος του έτους, τότε µπορεί να
ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο του
2025.
Τέλος, το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο µετά
από την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών του νέου αεροδροµίου Πάρου» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014
– 2020» και χρηµατοδοτείται και από τις πιστώσεις
του Π.∆.Ε.

Σύµφωνα µε την έγκυρη οικονοµική σελίδα
«insider.gr», οι προσφορές για τον διαγωνισµό
είχαν γίνει γνωστές στα µέσα του 2021, µε την
ΕΚΤΕΡ να δίνει έκπτωση 31,61% επικρατώντας,
σε πρώτο στάδιο, στον διαγωνισµό, ακολουθούµενη από τις «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ AΤEΕ - Γ.
ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έκπτωση 30,52%, «INTRAKAT» (10,54%), «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - P. & C. DEVELOPMENT
S.A.» (7,2%) και «ΑΒΑΞ» (6,99%).
Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2021, γίνονταν
λόγος στην αγορά για επικείµενες προσφυγές και
ενστάσεις που αναµένονταν να κατατεθούν µεταξύ των οµίλων που συµµετείχαν στη διαδικασία.
Μάλιστα, ασκήθηκε στις 2/8/2021 προδικαστική
προσφυγή από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η οποία
έγινε αποδεκτή από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), µε την ΕΚΤΕΡ
από την πλευρά της να «απαντά» τον Οκτώβριο µε
αίτηση ακυρώσεως και αναστολής της απόφασης
της ΑΕΠΠ στο Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.),
που όµως απορρίφθηκε. Την ίδια τύχη είχε ανάλογη προσπάθεια της «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ AΤEΕ
- Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

www.fonitisparou.gr
Έτσι, φτάσαµε στις αρχές του 2022, και αφού οι
συµµετέχοντες (πλην της κοινοπραξίας της ΑΤΕΣΕ) είχαν δηλώσει υπέρ της αποδοχής παράτασης
ισχύος της οικονοµικής προσφοράς τους, όπου η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε την ΕΚΤΕΡ, συµφερόντων Αθ. Σίψα, να υποβάλλει αιτιολόγηση της
προσφοράς της µε το σκεπτικό ότι η προσφερθείσα έκπτωση εµφάνιζε απόκλιση µεγαλύτερη των
δέκα ποσοστιαίων µονάδων από τον µέσο όρο
του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
προσφορών. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε δίνοντας
τις εξηγήσεις της. Τον Μάιο συνεδρίασε η σχετική Επιτροπή και τον Ιούνιο γνωµοδότησε, όπως
προκύπτει από σχετικό έγγραφο, οµόφωνα υπέρ
της απόρριψης της υποβληθείσας στο διαγωνισµό
προσφοράς του οικονοµικού φορέα «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»,
ως µη αιτιολογηµένης δεδοµένου ότι κρίθηκε πως
τα στοιχεία που παρουσίασε δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο του κόστους
που πρότειναν.

Τι αφορά το έργο
Η δηµοπράτηση αφορά στο έργο ανάπτυξης
νέων και βελτίωσης υφιστάµενων υποδοµών του
νέου αεροδροµίου Πάρου.
Το αεροδρόµιο του νησιού µας είχε παρουσιάσει
εντυπωσιακή πορεία µέχρι την πανδηµία και παρότι είχε γίνει εργολαβία αναβάθµισης αλλά και
κάποιες κτιριακές εργασίες, κρίθηκε απαραίτητη
η περαιτέρω αναβάθµισή του για να ικανοποιήσει
τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του.
Στο αεροδρόµιο Πάρου (το οποίο και εφέτος παρουσιάζει µεγάλη άνοδο) θα κατασκευαστούν επιπλέον µε τις νέες εργασίες:
- Νέο κτίριο αεροσταθµού µετά του απαιτούµενου εξοπλισµού (σύστηµα διαχείρισης αποσκευών, σύστηµα οπτικών αγγελιών πτήσεων, σύστηµα
CUTE, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισµός κ.λπ.), φυλάκιο ασφαλείας, µόνιµη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
κατά 90 µ. προς νότο και κατά 50 µ. προς βορρά,
έτσι ώστε το δάπεδο να αποκτήσει διαστάσεις 340

πρώτο θέµα
µ. Χ 30 µ. από 200 µ. Χ 130 µ. που είναι σήµερα.
- Υδραυλικά έργα αποστράγγισης και Η/Μ
εγκαταστάσεις (φωτοσήµανση κλπ), επέκταση του διαδρόµου προσγείωσης - απογείωσης
από 1.400 µ. σε 1.799 µ., διαµόρφωση ζωνών
ασφαλείας και ζωνών RESA, εργασίες διαγράµµισης, σήµανσης και ασφάλισης.
- Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου (ΠΕΑ)
επιφάνειας 159 τ.µ. σε επαφή µε το νέο κτίριο του
αεροσταθµού, µεταφορά υποδοµών από τον υφιστάµενο στο νέο, µεταφορά σταθµού φωτοσήµανσης στο νέο κτίριο, αποψίλωση καµπίνας παλαιού
πύργου ελέγχου, κατασκευή πυροσβεστικού σταθµού 563 τ.µ. και πυροσβεστικού σταθµού.
- Κατασκευή καταστηµάτων αφορολόγητων
ειδών, κυλικείων, γραφείων εµπορικής χρήσης και
χώρων στάθµευσης οχηµάτων.
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στάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και
Αθανάσιος Σχίζας ορίστηκαν ως ανεξάρτητα µη
εκτελεστικά µέλη.

Ιδιωτικοποιήσεις
Η εξαιρετική εφετινή επίδοση του τουρισµού
στη χώρα µας σε συνδυασµό µε την ανάγκη αναβάθµισης νέων προορισµών στη νησιωτική και
ηπειρωτική Ελλάδα επιβάλλουν στη διοίκηση του
Υπερταµείου να ανασύρει από τα συρτάρια του το
πρώτο µεγάλο πρότζεκτ, σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Βήµα της Κυριακής».

Αλλαγές στην «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»
Αλλαγή σελίδας είχαµε στην «Intrakat», µετά την
εξαγορά του 31,7% της εταιρείας από τη «Winex
Investment Limited», συµφερόντων των
εφοπλιστών ∆ηµήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋµενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Η εξαγορά
του 31,7% της «Intrakat» έγινε µε τιµής πώλησης
2,95 ευρώ ανά µετοχή και συνολικού τιµήµατος
70.195.565,65 ευρώ.
Πλέον, το ιστορικό στέλεχος των κατασκευών,
∆ηµήτρης Κούτρας, ο µοναδικός ο από την παλιά φρουρά µεγάλων µετόχων παραµένει µε το
ποσοστό του 8,1%, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Σωκράτης Κόκκαλης, µένει µ’ ένα ποσοστό 5,1% και οι εφοπλιστές, Ηλίας Γκότσης και
Κώστας Αγγέλου µε ποσοστό που προσεγγίζει το
15,7% και 13,6% αντίστοιχα.
Τα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που
εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση της εταιρείας
είναι: Νίκη Τζαβέλα (πρόεδρος), Αλέξανδρος
Εξάρχου (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος), Παµπούκης Χάρης, Γιόκαρη Αντιγόνη,
Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος (µη εκτελεστικά
µέλη) και τέλος, οι κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευ-

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 30 µήνες από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο
εφόσον ξεκινήσει µέχρι το τέλος του έτους, τότε µπορεί να
ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή
περίοδο του 2025.
Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα «Είκοσι δύο περιφερειακά αεροδρόµια, µαζί µε το ιδιαιτέρως ελκυστικό της Καλαµάτας, οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση, κατά τα πρότυπα του επιτυχούς πειράµατος
µε τα δεκατέσσερα που προηγήθηκαν και πλέον
ανθούν αναβαθµισµένα υπό τη διοίκηση της γερµανικής Fraport».
Ήδη, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ανατέθηκε στη συµβουλευτική «ΚΑΝΤΟR MANAGEMENT
CONSULTANTS» η σχετική οικονοµική µελέτη και
η παρουσίαση των βέλτιστων σεναρίων αξιοποίησης.
Η µελέτη θα αφορά την αξιοποίηση, αναβάθµιση
και παραχώρηση της λειτουργίας των αεροδροµίων Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Χίου,
Ιωαννίνων, Ικαρίας, Καλύµνου, Καρπάθου, Κάσου,
Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Λήµνου, Νέας
Αγχιάλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου,
Καστοριάς και Καστελορίζου. Τα συγκεκριµένα αεροδρόµια, σε αντίθεση µε τα 14 που ανελήφθησαν
από τη Fraport, έχουν χαµηλή επίδοση.
Οι οδηγίες που έχει λάβει η ΚΑΝΤΟR είναι να
αξιολογήσει ελκυστικά προς τους ιδιώτες επενδυτές µοντέλα που, πέραν των άλλων, θα προβλέπουν
και επιδότηση λειτουργίας, βάσει αντίστοιχων διεθνών προτύπων. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις των µελετητών, η αναβάθµιση και παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδροµίων θα
επαυξήσει την επιβατική κίνηση κατά 43% µέχρι
το 2030 και την τουριστική κίνηση, ιδιαιτέρως στις
νησιωτικές περιοχές, κατά 40% σε βάθος χρόνου.

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ
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

www.fonitisparou.gr

τοπικές ειδήσεις

Παρέµβαση
Λ. Συσπείρωσης
Υπό τον τίτλο: «Είναι εγκληµατική η ευθύνη του δηµάρχου», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, για το θέµα
των αρχαίων λατοµείων, δηµοσιοποίησε στις 21/7 το
παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Πριν από τρία περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου µας, των αρχαίων λατοµείων, αναλάβαµε την πρωτοβουλία και φέραµε θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο, µε αποτέλεσµα τη συγκρότηση συντονιστικής και άλλων επιτροπών για το ζήτηµα αυτό.
Επανειληµµένα θέσαµε στην επιτροπή και τον δήµαρχο προσωπικά, ότι ανάδειξη του χώρου χωρίς επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν µπορεί
να υπάρξει. Για το λόγο αυτό ζητούσαµε να προκαλέσει συνάντηση µε
την υπουργό Πολιτισµού ώστε να τεθεί το ζήτηµα και να βρεθεί λύση
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Να σηµειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες της
έκτασης ταλαιπωρούνται αναµένοντας λύση εδώ και τριάντα περίπου χρόνια.
Αντίθετα µε την όποια θετική εξέλιξη φτάσαµε στο σήµερα. Η έκταση στην
οποία βρίσκονται οι στοές των αρχαίων λατοµείων να αποτελούν αντικείµενο πώλησης σε επιχειρηµατικό όµιλο, αποτέλεσµα της αδιαφορίας, της µεθόδευσης και της συναίνεσης του Μ. Κωβαίου.
Αποτελεί όνειδος µια τέτοια εξέλιξη. Αυτό το έγκληµα πρέπει να αποτραπεί.
Καλούµε κάθε σύλλογο, κάθε φορέα, κάθε πολίτη µε σεβασµό στην
κληρονοµιά αυτού του τόπου να αντιδράσει και να απαιτήσουµε:
- Να µην ξεπουληθεί η ιστορία της Πάρου σε επιχειρηµατικά συµφέροντα.
- Το υπουργείο Πολιτισµού να πάρει άµεσα θέση».
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∆ηµ. Συµβούλιο: Όχι
στις αντιδηµοκρατικές
ρυθµίσεις
Οµόφωνα έγινε αποδεκτή από το δηµοτικό συµβούλιο Πάρου, κατά την τελευταία συνεδρίαση στις 15/7/2022, η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για
την καταδίκη της νοµοθετικής διάταξης που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή
και αφορά τον περιορισµό δικαιωµάτων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
στα δηµοτικά συµβούλια.

ΨΗΦΙΣΜΑ
«Η κυβέρνηση της Ν∆, µέσω απαράδεκτης, αντιδηµοκρατικής ρύθµισης, µε
διοικητικά µέτρα, περιορίζει τα δικαιώµατα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα ∆ηµοτικά Συµβούλια.
Ανάµεσα στα άλλα, καταργεί το δικαίωµά τους να θέτουν προς συζήτηση στα
∆ηµοτικά Συµβούλια, θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η συγκεκριµένη απόφαση της Κυβέρνησης, εντάσσεται στη συνολικότερη
προσπάθεια θωράκισης των Τοπικών Αρχών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να
υλοποιούνται οι αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και να µη συζητιούνται
στα ∆ηµοτικά Συµβούλια τα λαϊκά προβλήµατα.
Η νοµοθετική αυτή ρύθµιση, κινείται άλλωστε, στην κατεύθυνση που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες προώθησαν την πλήρη
ευθυγράµµιση των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών µε την κεντρική
κρατική διοίκηση.
Καλούµε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τώρα την εν λόγω νοµοθετική διάταξη».
Ταυτόχρονα, ζητάµε από τη δηµοτική αρχή να µην πειθαρχήσει µε αυτή τη
ρύθµιση αποδεικνύοντας έµπρακτα τη διαφωνία της µε αυτές τις αντιδηµοκρατικές ρυθµίσεις και αυταρχικές πρακτικές».
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
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)
ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς
Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά
κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι.
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ στο κέντρο, ενοικιάζεται διαµέρισµα 75 τ.µ. πλήρως
επιπλωµένο, ιδανική για φοιτητές.
Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες:
697 770 5138
ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, 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
Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος &
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία,
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ.
επικοινωνίας για περισσότερες
πληροφορίες: 22840 41598

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τεχνική εταιρεία µε πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτοµο για την
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ΕΚΟ,
Τράπεζες κτλ), καθώς και για µέρος της εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου,
(παραλαβή δεµάτων, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κτλ). Η θέση αφορά
5µερη, 4ωρη ή 5ωρη απασχόληση.
Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook,
Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών,
• η οµαδική δουλειά και συνεργατικότητα,
• η καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς),
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή µεταφορικού µέσου.
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων µε εταιρείες συνεργατών, τις
δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόµενο περιβάλλον, στείλτε το
βιογραφικό σας στο email: cv.constructionparos@gmail.com
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
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται
από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα:
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας,
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ,
ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή
βιογραφικών στο Fax : 22840 –
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840
– 41252, 41764.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται µε
γνώσεις ECDL (WORD, EXCEL, POWER

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,
Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

POINT, WINDOWS) για όλο το χρόνο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932
460190-6980 512445.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή
Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολογικές ή
υδραυλικές ή ψυκτικές, για εργασία
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας:
210 6232080 και στο email: info@
poseidon-paros.gr
Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται οδηγός µε δίπλωµα
Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύκλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6932 460 190 και 6980 512 445
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com
Η BAUSYSTEMS – High Tech
and Design Fenestration- για
την διαχείριση των απαιτητικών
και µοντέρνων έργων της στα κουφώµατα αναζητεί δύο Μηχανικούς
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή
πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτονες). Κύρια απασχόληση ο ορισµός
& σχεδιασµός των προϊόντων,
παραγγελία, προγραµµατισµός
έργου, έλεγχος ποιότητας, επίβλεψη
υποδοµών και εφαρµογής στην
οικοδοµή. Άριστες Γνώσεις AUTOCAD,
OFFICE, 3D σχεδιασµού & Αγγλικών
είναι αυτονόητες. Θα εργαστείτε σε
ένα Team µε άριστες προοπτικές στο
µέλλον, σε ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον µε ανταποδοτικές
παροχές. Εάν νοµίζετε ότι µπορείτε
να κάνετε πραγµατικότητα τις ιδιαίτερες επιθυµίες των απαιτητικών
πελατών µας στα κουφώµατα, τότε
στείλτε το βιογραφικό σας στο info@
bausystems.gr
ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία ζητά
εργασία ως οικιακή βοηθός. Μιλά
άριστα Ελληνικά, Γαλλικά, Γερµανικά.
Τηλ. 6973 182 204
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Επίσκεψη Φόρτωµα
Την Πάρο και την Αντίπαρο
επισκέφτηκε ο βουλευτής Ν∆
Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωµας, όπου συµµετείχε στον
εορτασµό της Αγίας Μαρίνας,
ενώ ταυτόχρονα είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε κατοίκους και επιχειρηµατίες
των δύο νησιών.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα δύο νησιά, συναντήθηκε µε πολλούς κατοίκους
και φίλους και συζήτησε µαζί τους για την εξαιρετική τουριστική περίοδο που
έχουµε µπροστά µας, η οποία επιβεβαιώνει τη φήµη ότι τόσο η Πάρος, όσο και
η Αντίπαρος, αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς όχι µόνο της
χώρας µας, αλλά και διεθνώς.

Καταλύµατα
Από την πανελλήνια οµοσπονδία τουριστικών καταλυµάτων «Κύκλος», έγινε γνωστό ότι τα µέλη της οφείλουν να αναρτήσουν στην είσοδό του καταλύµατός τους τον «τιµοκατάλογο και καρτέλα ενηµέρωσης πελάτη» για
το τρέχον έτος. Ο τιµοκατάλογος στην Πάρο διανέµεται από τους συλλόγους:
ενοικιαζόµενων δωµατίων Πάρου Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων Πάρου Αντιπάρου, «ο Ποσειδών»,
ενοικιαζόµενων δωµατίων Νάουσας «Φιλόξενος ∆ίας» και τουριστικών καταλυµάτων Αλυκής. Τέλος, υπενθυµίζεται ότι στους παραβάτες επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο χίλια ευρώ.

Αποχή ιατρών στο
νοσοκοµείο Σύρου
Η ένωση γιατρών του νοσοκοµείου Σύρου εξήγγειλε αποχή από τα τακτικά
ιατρεία καθώς και τα χειρουργεία, από τη ∆ευτέρα, 18 Ιουλίου.
Σύµφωνα µε την απόφαση η αποχή θα συνεχιστεί «µέχρι να δοθούν οι αναµενόµενες απαντήσεις εκ µέρους της διοίκησης στα αιτήµατα - ερωτήµατα, τα
οποία έχουν υποβληθεί από 28 Ιουνίου 2022…».
Ακόµα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, στηρίζει τα δίκαια αιτήµατα και
τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων ιατρών της Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείο
Σύρου (Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ). Ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του σηµειώνει: «(…) Κινητοποιήσεις που έχουν ως σκοπό να αφυπνίσουν τους υπευθύνους να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να σταµατήσουν να εθελοτυφλούν στο τεράστιο
πρόβληµα της υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου. Οι δράσεις και
οι κινητοποιήσεις της Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ έχουν ως µοναδικό κίνητρο τη διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας των κατοίκων της Σύρου και των Κυκλάδων εν γένει.
Προσηλωµένοι στον όρκο τους, οι ιατροί µας, δίνουν καθηµερινά τις µάχες
τους κάτω από τροµερή πίεση και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης για να κρατήσουν «όρθιο» το νοσοκοµείο».

Προαγγελίες γάµου
Ο Απόστολος Ευλογιάς του Αντωνίου και της Χριστιάνας το γένος Περάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Geanna Abdallah του Issa και της Hiam το γένος Khoury που
γεννήθηκε στην Ιερουσαλήµ και κατοικεί στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
θα παντρευτούν στις 24 Σεπτεµβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου,
στο Πίσω Λιβάδι Πάρου.

www.fonitisparou.gr

Οδηγίες για
την αποφυγή
πυρκαγιών
Η Αυτοτελής ∆ιεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, παρακαλεί τους πολίτες, τους
αγρότες, κτηνοτρόφους και
µελισσοκόµους των νησιών
µας, λαµβανοµένων υπόψη
των κλιµατολογικών παραγόντων του νοτίου Αιγαίου (ισχυροί άνεµοι σε
συνδυασµό µε υψηλές θερµοκρασίες κ.α.) να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι
δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αµέλεια και
να ειδοποιούν άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία
για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη
τους.
Ακόµα, η Πολιτική Προστασία δίνει τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών:
- ∆εν πραγµατοποιούµε υπαίθριες θερµές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυ-

Όλο και
ακριβότερη
η οικία
Έως και 5,5 φορές παραπάνω σε σύγκριση µε ένα
«τυπικό» εξοχικό µπορεί να είναι το κόστος µιας
πολυτελούς κατοικίας στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα
σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο.
Η αγορά δεύτερης κατοικίας στη χώρα µας φαίνεται ότι ακολουθεί για τρίτη συνεχή σεζόν την
ανιούσα λόγω και της αυξηµένης ζήτησης από
το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Οι τρεις
premium προορισµοί των Κυκλάδων βρίσκονται
πολύ ψηλότερα σε σύγκριση µε άλλους προορισµούς. Τα στοιχεία έδωσε στη δηµοσιότητα η εταιρεία συµβούλων ακινήτων «Geoaxis».
Στην κατηγορία των πολυτελών κατοικιών, η
Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη µέση ζητούµενη τιµή µε 12.967 ευρώ/τ.µ. και ακολουθούν
η Σαντορίνη µε 10.800 ευρώ/τ.µ. και η Πάρος µε
7.778 ευρώ/τ.µ. Από πλευράς επιφανειών, οι µεγαλύτερες θερινές κατοικίες καταγράφονται στη
Μύκονο και στην Πάρο µε διάµεση επιφάνεια περί
τα 250τ.µ. – 300τ.µ. και ακολουθεί η Σαντορίνη
µε 112τ.µ. Η Μύκονος έχει και τη µικρότερη διάµεση ηλικία κατασκευών στην αγορά µε 6 έως 9
χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις τιµές η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη µέση ζητούµενη τιµή µε
2.419 ευρώ/τ.µ. και ακολουθούν η Πάρος µε 1.985
ευρώ/τ.µ. και η Σαντορίνη µε 1.950 ευρώ/τ.µ. Σε
σύγκριση µε πέρυσι, καταγράφεται οριζόντια άνοδος των ζητούµενων τιµών πώλησης σε µια διάµεση τιµή της τάξης του 2,6% µε τη µεγαλύτερη
αύξηση να καταγράφεται στη Σαντορίνη (+5,5%)
και ακολουθεί η Πάρος (+2,6%).

τοπικές ειδήσεις
γονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου,
που εκτοξεύει σπινθήρες).
- ∆εν ανάβουµε υπαίθριες ψησταριές κατά τους
θερινούς µήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
- Αποφεύγουµε το κάπνισµα των µελισσών και
δεν εγκαταλείπουµε τα αναµµένα υπολείµµατα
καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Σε καµία περίπτωση, δεν καίµε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάµια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.
- ∆εν πετάµε ποτέ αναµµένα τσιγάρα και σπίρτα,
από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόµαστε στο δάσος.
- ∆εν αφήνουµε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα µπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
σε ξερά χόρτα, µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.
- ∆εν χρησιµοποιούµε βεγγαλικά και πυροτεχνήµατα, σε περιοχές που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.
- ∆ε σταθµεύουµε ποτέ το όχηµά µας σε σηµεία
που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερµασµένος για αρκετό
χρονικό διάστηµα, µετά το σβήσιµο της µηχανής,
καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς. Έχουµε υπόψη µας ότι οι σπινθήρες που
προκαλούνται από τις εξατµίσεις όλων των τύπων
οχηµάτων µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες
ευνοϊκές για πυρκαγιά.

Απινιδωτές
Ο δήµος Πάρου µέσα από το ΝΠ Κοινωνικής
Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ασφάλεια
όλων των δηµοτών άλλα και τουριστών, προέβη
στην προµήθεια ακόµα τεσσάρων νέων αυτόµατων εξωτερικών φορητών απινιδωτών.
Οι νέοι απινιδωτές θα εγκατασταθούν στο Π. Λιβάδι, στις Λεύκες, τον ∆ρυό και το κλειστό γυµναστήριο Μάρπησσας.
Ο αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής (AED) είναι µια φορητή συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθµό και αν διαγνώσει κάποιο πρόβληµα
το οποίο χρίζει απινίδωσης, τότε προχωράει στην
απινίδωση για να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθµό
στην σωστή συχνότητά του.

ΤΟΕΒ
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εύρυθµη λειτουργία των φραγµάτων στο Νότιο Αιγαίο, αποφάσισε να µεταφέρει την αρµοδιότητα
για τη λειτουργία των ΤΟΕΒ (Τοµείς Οργάνωσης
Εγγείων Βελτιώσεων), από τους δήµους στις Περιφέρειες.
Τα φράγµατα των νησιών εντάχθηκαν στη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Στόχος
της Περιφέρειας είναι η συντήρηση κι επέκταση
του δικτύου άρδευσης στις γεωργικές περιοχές.
«Η συνεργασία της Περιφέρειας µε τις τοπικές
διοικήσεις σε Απολακκιά και Πάρο, αλλά και µε
τους δήµους και τις ∆ΕΥΑ τους, είναι σε πολύ καλό
σηµείο και έχει ορατά αποτελέσµατα τόσο στη Ρόδο
όσο και στην Πάρο», σύµφωνα µε ανακοίνωση της
περιφερειακής αρχής.
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Πληθυσµός στις
Κυκλάδες

Μέσα σε µία δεκαετία (2011-2021) ο πληθυσµός
στην Ελλάδα µειώθηκε κατά 400.000 άτοµα περίπου.
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η απογραφή του
2021 έδειξε ότι ο µόνιµος πληθυσµός της χώρας
είναι πλέον 10.432.481 άτοµα και είναι µειωµένος κατά 3,5% σε σύγκριση µε την απογραφή του 2011, όταν είχε καταγραφεί πληθυσµός
10.816.286 ατόµων.
Οι πέντε µεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας
είναι η Αττική, µε 3.792.469 άτοµα, η Κεντρική
Μακεδονία, µε 1.792.069 άτοµα, η Θεσσαλία, µε
687.527 άτοµα, η ∆υτική Ελλάδα, µε πληθυσµό
643.349 ατόµων και η Κρήτη, µε 617.360 κατοίκους.
Οι µεγαλύτεροι δήµοι της χώρας είναι των
Αθηναίων, µε 637.798 άτοµα, της Θεσσαλονίκης,
µε 317.778 άτοµα, των Πατρέων, µε 211.593 άτοµα, του Ηρακλείου Κρήτης, µε 177.064 άτοµα και
των Λαρισαίων, µε 164.381 άτοµα (ο δήµος Λαρισαίων εκτόπισε από την 5η θέση τον δήµο Πειραιά
που την κατείχε το 2011).
Οι µικρότεροι δήµοι είναι της Γαύδου, µε 151
άτοµα, του Αγαθονησίου µε 203 άτοµα, της Σικίνου µε 253 άτοµα, του Άη Στράτη µε 257 άτοµα
και της Ανάφης µε 291 άτοµα.

Πληθυσµός στις Κυκλάδες
Από τις 13 περιφέρειες της χώρας µόνον σε µια
(Νότιο Αιγαίο), υπήρξε αύξηση πληθυσµού κατά
15.527 άτοµα (5%), σε σχέση µε το 2011.
Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες ο πληθυσµός των δήµων -κατά σειρά- έχει ως εξής:
- Σύρος, 20.791
- Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, 19.812
- Σαντορίνη, 15.647
- Πάρος, 14.290
- Μύκονος, 9802
- Άνδρος, 8.883
- Τήνος, 8611
- Μήλος, 5193
- Σίφνος, 2755
- Κέα, 2394
- Ίος, 2297
- Αµοργός, 1965
- Κύθνος, 1456
- Αντίπαρος, 1264
- Σέριφος, 1258
- Κίµωλος, 817
- Φολέγανδρος, 715
- Σίκινος, 273.
Σηµειώνουµε, ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και τα αναλυτικά στοιχεία για τον νόµιµο
πληθυσµό της χώρας θα δηµοσιοποιηθούν έως τα
τέλη του έτους.
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Τι έχουν τα έρµα
και ψοφάνε;
συνήθης ύποπτος

του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
Σύµφωνα µε έρευνα του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος η ακτοπλοΐα συνδέει 116
κατοικήσιµα νησιά, στα οποία ζει το 14,6%
του πληθυσµού. ∆ηλαδή, άνω από 1,5 εκ.
πολίτες της χώρας µας εξαρτά τη µετακίνησή
του από τα πλοία.
Αν τώρα προσθέσουµε τα πραγµατικά νούµερα, καθώς µπορεί στα νησιά να φαίνεται
ότι κατοικούν µόνιµα 1,5 εκ. πολίτες, αλλά µε
τους εργαζόµενους (π.χ. εκπαιδευτικούς) που
ζουν εποχιακά ο αριθµός πρέπει να ξεπερνά
τα 2 εκ. πολίτες.
Οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις –σχεδόν διαχρονικά- πιστεύουν όχι τόσο στο λειτούργηµα της ελεύθερης και απρόσκοπτης
διακίνησης των νησιωτών, αλλά περισσότερο
πιστεύουν στις καλές σχέσεις µε τους εφοπλιστές! Το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και
τι εξυπηρετήσεις έχουν υπάρξει για τους εφοπλιστές –που στην Ελλάδα «πονηρά» θέλουν
να τους ονοµάζουν ακτοπλόους- σχεδόν δεν
περιγράφεται. Ένα τρανό παράδειγµα ήταν
κάποτε µε τις περιβόητες «Minoan Flying
Dolphins», που είχαν σχεδόν το µονοπώλιο
στο Αιγαίο -και θα το είχαν καταφέρει- αν δεν
είχαµε την τραγωδία µε το «Σαµίνα», έξω από
τον λιµένα της Παροικιάς.
Άλλο παράδειγµα είναι το πλέον πολύνεκρο
ναυάγιο στη χώρα µας, αυτό µε το «Ηράκλειον», το 1966 στη Φαλκονέρα, µε 277 νεκρούς
επίσηµα, καθώς ο αριθµός ήταν µεγαλύτερος όπως λένε, αφού τότε οι επιβάτες έκοβαν
εισιτήριο µέσα στο πλοίο και δεν υπήρχαν
κατάλογοι επιβιβασµένων πολιτών. Τότε, η
κυβέρνηση των λεγόµενων αποστατών, µε
πρωθυπουργό τον Στ. Στεφανόπουλο, έπραξε
όµως τα δέοντα! Μπορεί βέβαια να µην ίδρωσε το αυτί της µε τον τρόπο που είχε πάρει
την άδεια ο εφοπλιστής Χαρ. Τυπάλδος για
τη δροµολόγηση του πλοίου (που βαφτίστηκε εν µία νυχτί από φέρι µπόουτ σε επιβατικό
πλοίο), µπορεί ακόµα ο τότε υπουργός Ναυτιλίας, Ισίδωρος Μαυριδόγλου, να αρνήθηκε
πεισµατικά να δώσει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις προφασιζόµενος τη «µυστικότητα των
ανακρίσεων», αλλά απαγόρεψαν οποιαδήποτε µουσική σε δηµόσιο χώρο επί 40 ηµέρες!
Είπαµε έπραξαν τα δέοντα!
Η υποκρισία των κυβερνήσεων µε τους εφοπλιστές που διαφεντεύουν ουσιαστικά τις ζωές
των νησιωτών, σχεδόν δεν έχει τέλος. Παρά
ταύτα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν έχουν
αντιδράσει στις αυθαίρετες αυξήσεις των εισιτηρίων. Ούτε παρεµβαίνουν να µάθουν και να
επιβάλλουν κυρώσεις όταν νησιά µένουν επί
µέρες χωρίς συγκοινωνία, όπως πρόσφατα η
Κάσος και η Κάρπαθος.
Τώρα, γιατί τον χειµώνα το εισιτήριο (δίπλα
από το φουγάρο) θα πάει Πειραιάς – Πάρος
κοντά στα 60 ευρώ, το αφήγηµα θα λέει: «Μετάβαση στην «Πράσινη» Ακτοπλοΐα».

απόψεις-ειδήσεις

Αυθηµερόν
τελευθήσατω!
πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Αυθηµερόν τελευθήσατω, ήταν η ποινή για
όποιον πολιτικό ζηµίωνε µε νόµο που πρότεινε
και ψήφιζε ηθικά στην Αθήνα και δεν επαρκούσε η προσωπική του περιουσία να πληρώσει τον
λογαριασµό. Αυτό επί Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας,
γιατί σήµερα δεν ακούµε ούτε ψήγµα αυτοκριτικής από το πολιτικό προσωπικό για το οικονοµικό και κοινωνικό «γονάτισµα» που µας έχουν
υποχρεώσει µε τους νόµους και διατάξεις που
έχουν ψηφίσει. Απλά αναλαµβάνουν, που και
που, την πολιτική ευθύνη, δηλαδή σκεφτείτε αν
θα µας ψηφίσετε στις εκλογές.
Το βολικό θεώρηµα «µαζί τα φάγαµε», δεν εµφανίζεται στο πόθεν έσχες των πολιτών, αλλά
των πολιτικών µας, κάθε χρόνο. Αυγατίζουν τα
περιουσιακά στοιχεία στους περισσότερους, δείχνοντας το «έσχες» και αποκρύπτοντας το «πόθεν». Αν πιστεύουν ότι οι έχοντες το δικαίωµα
του εκλέγειν τρώνε κουτόχορτο ή στρουθοκαµηλίζουν, πλανώνται πλάνη οικτρά!
Το γεγονός ότι η πολιτική έγινε προσοδοφόρο
επάγγελµα, ενώ θα έπρεπε να είναι λειτούργηµα
το ακούσαµε σε µια φράση της οµιλίας του απερχόµενου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις
Τζόνσον, δηλώνοντας ότι «αφήνω την καλύτερη
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δουλειά του κόσµου»! Ανερυθρίαστη και πιο ξεκάθαρη δήλωση, δεν έχει ακουστεί από τα χείλη
γνωστού πολιτικού µέχρι τώρα. Έτσι, εξηγείται
και το κληρονοµικό δικαίωµα µετάβασης της
εξουσίας από πρωτοκλασάτα και µη πολιτικά
πρόσωπα, προς τα παιδιά τους. ∆ίνοντας τους
προίκα, το πελατειακό σύστηµα που έχουν χτίσει. Ο πολιτικός έχει ένα επάγγελµα που του
εξασφαλίζει υψηλές απολαβές και ασφάλεια σε
προσωπικό και επαγγελµατικό πεδίο.
Μια µατιά στα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών µας εκλεγµένων και µη, δείχνει πόσο
καλά πληρωµένο επάγγελµα είναι, ιδιαίτερα
στις ηµέρες µας και πόσο άνετες και ευχάριστες
είναι οι εργασιακές τους συνθήκες. Φυσικά περιττεύει να κάνουµε τις αντίστοιχες συγκρίσεις
µε τους «χειµαζόµενους» πολίτες.
Και είναι η καλύτερη δουλειά του κόσµου, όχι
µόνο για πρωθυπουργούς, βουλευτές και έχοντες θεσµικό αξίωµα, αλλά και για αποτυχόντες
βουλευτές, τους γνωστούς πολιτευτές και άλλα
κοµµατικά στελέχη που διορίζονται πρόεδροι,
αντιπρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων
∆ηµοσίων Οργανισµών, µε υψηλούς µισθούς
και πολλές παροχές. Όσο για τις ευθύνες τους
από την ψήφιση νόµων, άλλες παραγράφονται
και άλλες δεν έχουν κανενός είδους κυρώσεις.
Ακόµη κι αν υπάρξουν περιπτώσεις να πιαστούν µε τη «γίδα στην πλάτη», όπως λέγεται,
είναι δύσκολο να την πληρώσουν.
Το αυθηµερόν τελευθήσατω, έχει να ακουστεί
από αρχαιοτάτων χρόνων. Μακροχρόνια άνεργοι εκτός από τον ΟΑΕ∆, γραφτείτε και σε µια
τοπική κόµµατος, για να βρείτε σίγουρη και καλοπληρωµένη δουλειά!

e-κληρονοµιές!
Τέλος η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία των πολιτών για τις κληρονοµιές βάζει η ΑΑ∆Ε, ενεργοποιώντας την πλατφόρµα για την ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονοµιάς.
Στο εξής, αυτές οι υποθέσεις (ακινήτων, ΙΧ, χρηµάτων, µετοχών κ.α.) θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας «MyProperty»
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Σηµειώνεται πως µε βάση το νόµο, το αφορολόγητο όριο ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.
Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρµόζεται
κλίµακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1%
από τις 150.000 και µέχρι του ποσού των 300.000
ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και µέχρι
τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για
τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%.

Αφορολόγητο α’ κατοικίας
Για όσους κληρονοµούν πρώτη κατοικία το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας µέχρι
200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και µέχρι 250.000 ευρώ για έγγαµο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.

Η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ
για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά
30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιµέλεια
έχει ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης στάθµευσης
αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για
επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας
µέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο και
µέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαµο, προσαυξανόµενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο
και καθένα από τα επόµενα τέκνα. Τα παραπάνω
ποσά ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
µε κληρονοµιά και µε γονική παροχή.

