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Η                               ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

(ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ ΣΓΑΡΔΕΛΗ). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

22840 53555 ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 22840 53055!

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22840 53060

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ

• Στρώµατα (µονό 35€ / διπλό 55€)
• Αυτοκίνητα (από 60€)
• Σαλόνια οικιών (από 25€ / κάθισµα)

Για πεντακάθαρους και υγιεινούς χώρους
χωρίς αλλεργίες!

στρώµατα αυτοκίνητα σαλόνια

Εργοτάξιο το χειμώνα
η Αντίπαρος

Γιάννης Λεβεντάκης, δήμαρχος Αντιπάρου

ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Τυπογραφικές  ∆ραστηριότητες

Α.Φ.Μ.: 997804615 | ∆ΟΥ: Πάρου

Τηλ.: 22840 53555 | Fax: 22840 53055

Παροικία Πάρος (Αγ. Ελένη) | 84400

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Τυπογραφικές  ∆ραστηριότητες

Α.Φ.Μ.: 997804615 | ∆ΟΥ: Πάρου

Τηλ.: 22840 53555 | Fax: 22840 53055

Παροικία Πάρος (Αγ. Ελένη) | 84400

Έργα ζωής για το νησί 
της Αντιπάρου παίρνουν 
το δρόμο της υλοποίησης. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Λεβε-
ντάκης με την ομάδα του, 
την Αντιδήμαρχο Ελένη 
Βιάζη και τον σύμβουλό του 
Ευθύμιο Χανιώτη, έδωσε 
αγώνα για να πετύχει την 
πρόοδο και τελικά την υλο-
ποίησή τους, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών του νη-
σιού. Διαδικασίες για την 
ωρίμανση των φακέλων 
και συναντήσεις επί συνα-
ντήσεων με Υπουργεία, την 
Περιφέρεια και υπηρεσίες, 
έφεραν το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Ο Βιολογικός καθαρισμός, η αποχέτευση, η αλλαγή 
του δικτύου ύδρευσης, οι μικρές αφαλατώσεις για την παρα-
γωγή πόσιμου νερού εντός του οικισμού, μία μικρή μαρίνα 
και άλλα έργα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Αντιπά-
ρου είναι προ των πυλών και σύντομα η Αντίπαρος θα είναι 
όλη ένα εργοτάξιο. Γι’ αυτό ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης ζητεί 
την κατανόηση των πολιτών, που το χειμώνα θα «ταλαιπω-
ρηθούν», από το γενικό… ανακάτεμα – σκάψιμο του νησιού, 

έως ότου ολοκληρωθούν 
τα έργα, ανάσα ζωής για 
την Αντίπαρο.

Στη ΦτΠ, ο κ. Λεβεντά-
κης φανερά ικανοποιημέ-
νος από αυτές τις εξελίξεις, 
μιλά για όλα τα έργα που 
θα γίνουν στο νησί, που 
πλέον δεν είναι μελέτες ή 
μακέτες, αλλά χειροπιαστά 
και ξεκινούν άμεσα, το ένα 
μετά το άλλο… 

Κε Λεβεντάκη, επισκε-
φτήκατε το τελευταίο δι-
άστημα πολλές φορές την 
Περιφέρεια, συζητήσατε 
για τα έργα που σας αφο-
ρούν και που καταλήξατε; 

Σε τι σημείο βρίσκονται τα έργα, μικρά και μεγάλα;
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, χαρούμενος θα έλεγα, γιατί 

πολλά έργα πήραν το δρόμο τους. Το κορυφαίο βέβαια για 
μας έργο, που το περιμένουμε εδώ και περίπου 25 χρόνια, 
είναι η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός. Είναι άθλος 
για μας το ότι πετύχαμε την ωρίμανση και τις αδειοδοτήσεις 
του έργου σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα και θα 
είναι ανάσα για όλους μας, όταν θα ολοκληρωθεί.             σελ.3

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για τη στήριξη
των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Πλήγμα η αναστολή 
λειτουργίας τους

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στήριξη 
των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), η λειτουρ-
γία των οποίων αναστέλλεται από τις 10 Οκτωβρίου, λόγω μη 
χρηματοδότησής τους από το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως είπε στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, απο-
φασίστηκε να σταλεί επιστολή προς τον υπουργό υγείας στην 
οποία θα αναγράφεται η αναγκαιότητα, αλλά και οι καταστρο-
φικές συνέπειες που θα έχει για το νησί μας, εάν ανασταλεί 
οριστικά η λειτουργία των μονάδων αυτών. 

Εμείς, είπε, ως Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζαμε και θα στη-
ρίζουμε αυτές τις μονάδες, γιατί είναι απαραίτητες και προ-
σφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε αρκετά μεγάλο αριθμό συ-
μπολιτών μας. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι από την έναρξη της 
λειτουργίας της (2004), η Μονάδα στο νησί μας προσέφερε 
βοήθεια σε 1569 άτομα, ενώ σε ετήσια βάση γίνονται 2.500 
θεραπευτικές συνεδρίες.

Ο Δήμαρχος είπε επίσης, ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο συ-
μπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους της μονάδας, δια-
μαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε το υπουργείο Υγείας να 
αντιληφτεί το πρόβλημα και να δρομολογήσει τη χρηματοδό-
τηση των μονάδων. Εμείς δηλώνουμε, ότι θα είμαστε υπέρ 
των αποφάσεων του Υπουργείου που θ’ αναγνωρίζουν τη 
νησιωτικότητα και θα βοηθούν την Περιφέρεια.     σελ.5
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 227

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, La Palma (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο Κρητικός Χρήστος του Μιχαήλ και της Γεωργίας, το 

γένος Μπουρλέτου και η Αλεβιζάτου Αικατερίνη του 
Σπυρίδωνος-Αντρέα και της Ανθούλας, το γένος Νομικού, 
πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώβριο στην Πάρο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Η οικογένεια του αγαπημένου μας και αξέχαστου Γιώρ-

γου Ιωαν. Ραγκούση, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ, όλους τους 
συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς, που συμπαραστάθη-
καν, είτε με την παρουσία τους κατά την εξόδιο ακολου-
θία, είτε με καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και 
εκείνους που προσέφεραν αντί στεφάνου χρηματικό πο-
σόν, για την ενίσχυση του Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου 
Πάρου, «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». 

Η σύζυγος Πόπη,
τα παιδιά Γιάννης & Χριστίνα

Το Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου, επιθυμεί να εκφράσει 
δημόσια τις ευχαριστίες του στον κ. Νικόλαο Ραγκούση, 
επιχειρηματία, (Φούρνος Ραγκούση),  για τη γενναιόδωρη 
προσφορά δύο φορητών υπολογιστών στο σχολείο μας. 

Τέτοιες πράξεις σπανίζουν στην εποχή μας, που την χα-
ρακτηρίζει η ιδιοτέλεια και ο ατομισμός. Στις μέρες μας, 
που τα δημόσια σχολεία υφίστανται τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης, πρωτοβουλίες στήριξης του εκπαιδευτι-
κού έργου, όπως αυτή του συμπολίτη μας κ. Ν. Ραγκούση, 
ευχόμαστε να βρουν μιμητές.

Με  εκτίμηση
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Αρχιλόχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή Φράγματος Τσικα-
λαριού  Νάξου».  

ME  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ    529.979,99 
€ (με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) 

ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣ-

ΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ’
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 
ΤΚ 104 45 Αθήνα  Υπόψη : Τσαπρούνη Παρα-

σκευή Τηλ:210 8399864, fax: 210 8399852
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης  είναι 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΥ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Φράγματος Τσι-
καλαριού Νάξου ».  

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Συνεχή επί τόπου ποιοτικό  έλεγχο και υπη-

ρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κατά την διάρκεια 
κατασκευής και ολοκλήρωσης του Φράγματος 
Τσικαλαριού . 

Ο Τεχνικός    Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί για όλα 
τα θέματα που έχουν σχέση με το χωματουργι-
κό αντικείμενο και την γεωτεχνική έρευνα (όρια 
υδαρότητας, πλαστικότητας, κοκκομετρική ανά-
λυση κ.λ.π.)

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολι-
κή:456.879,30 € (χωρίς ΦΠΑ )

β)  Κατηγορία Μελέτης 21.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλε-

σης :  Συμπίπτει με την διάρκεια κατασκευής του 
έργου [32μήνες] συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παρατάσεων προθεσμίας περαίωσης και τυχόν 
διακοπής εργασιών.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές 
πληροφορίες: 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής : 
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του δι-

αγωνισμού ανέρχεται σε 9.137,59 ευρώ (€) (αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέ-

σει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  
ανέρχεται σε  22.843,96  ευρώ €  (5% επί της προ-
εκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δη-

μοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 0818 και συγχρημα-
τοδοτείται από τη Ε.Ε. μέχρι 85%στα πλαίσια του 
Π.Α.Α.2007-2013 από το Ευρωπαϊκο Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοι-
νοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκε-
κριμένη νομική μορφή . Δικαιούνται να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή 
σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το 
Ν.3316/2005.

 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποί-
ους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέ-
λεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του 
Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών».

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατά-
σταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ-
θρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά 
έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανα-
φέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυ-
τικής Προκήρυξης ενώ στο άρθρο 21.3 αναφέρο-
νται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής 
κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύ-
μπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελά-
χιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία 
και στελέχωση : 

Πτυχίο τάξης Ε’ στην κατηγορία 21
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύ-
μπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει 
συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συ-
μπράξεων ή κοινοπραξιών): είναι εγγεγραμμένα 
στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
/ Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπει-
ρία και στελέχωση της παρ. 18.1 της αναλυτικής 
προκήρυξης, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα 
δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39  του 
ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων 
κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτε-
λεστικών του διαταγμάτων, ή προέρχονται από 
χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν 
αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ  και είναι εγγεγραμμένα 
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών 

αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγρά-
φου 18.1, ή νπροέρχονται από χώρες - μέλη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα 
των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που 
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα 
των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία 
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή 
στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων 
Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπει-
ρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

για την κατηγορία μελέτης 21 , 2 τουλάχιστον 
στελέχη 12ετούς εμπειρίας   

για την κατηγορία μελέτης 21  1 τουλάχιστον 
στέλεχος 8ετούς εμπειρίας 

για την κατηγορία μελέτης 21  4  τουλάχιστον 
στελέχη 4ετούς εμπειρίας 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδι-
αφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και 
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημε-
ρομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει 
συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε 
μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να 
εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 
και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 
σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια  κα-
τηγορία μελέτης. Σε περίπτωση σύμπραξης στην 
ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συ-
μπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλει-
σμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδι-

κασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του 
γενικού και ειδικού αντικειμένου της σύμβασης 
(βαρύτητα 30%)

2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Εκθε-
σης Μεθοδολογίας και Οργανωτική αποτελεσμα-
τικότητα της ομάδας παροχής των υπηρεσιών   
(βαρύτητα 45%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του δι-

αγωνισμού: 
1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παρο-

χή εγγράφων και CD και πληροφοριών  μέχρι                                                                                                                                            
                                                                                                      και 
12/11/2012 ώρα 13:00 μ.μ., έναντι καταβολής 
δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων και CD , 
30  ΕΥΡΩ.  Τα  τεύχη διατίθενται από την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ζ, ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙΩΝ 210 
,ΤΚ 104 45 – ΑΘΗΝΑ ,τηλ: 210 8399864 . FAX 210 
8399852 κατά τις ώρες 9:30-13:30.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η   
20/11/2012    και ώρα  10,00 π.μ, κατά την οποία 
θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρί-
αση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελ-
ληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών 
τουλάχιστον 150  ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 
89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ζ, 
ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙΩΝ 210 ,ΤΚ 104 45 – ΑΘΗ-
ΝΑ ,τηλ: 210 8399864 . FAX 210 8399721, από 
την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του 

διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγω-
νισμού και συγκεκριμένα:

β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιο-
λογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνι-
κών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικο-
νομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της 
ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης 
τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληρο-
φορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 24-9-2012.

ΑΘΗΝΑ 24  / 9    /   2012
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙA
ΑΙΚ.ΣΥΝΤΗΛΑ

Σε εξέλιξη η ασφάλιση
των μαθητών

Επιστολή προς τους γονείς  έστειλε ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Κωβαίος  προκειμένου να 
τους ενημερώσει για πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης των παιδιών. Στην επιστολή αναφέ-
ρεται:

«Αγαπητοί γονείς, το κουδούνι του σχολείου χτύπησε και φέτος για τα παιδιά μας και 
μαζί άρχισε ο αγώνας του κάθε γονιού  για την εξασφάλιση της μόρφωσής τους, αλλά και 
της Δημοτική Αρχής  για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στο νησί μας.

»Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά εξαιτίας της υποχρη-
ματοδότησης των Δήμων από το κράτος  δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες έως και 
αδιέξοδες στο χώρο της παιδείας. Με βάση τους ισχνούς  οικονομικούς πόρους που μας 
διαθέτουν  θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, εντείνοντας παράλληλα την προ-
σπάθεια συνεργασίας με όλους όσους είναι απαραίτητο προκειμένου να ξεπεράσουμε τα 
όποια προβλήματα υπάρχουν ή δημιουργηθούν. 

»Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το 
πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης των παιδιών είναι σε ισχύ και εξελίσσεται κανονικά. 

Όσοι γονείς δεν έχουν πάρει την κάρτα ασφάλισης των παιδιών τους ή όσοι δεν πρόλα-
βαν να δώσουν το ονοματεπώνυμο των παιδιών τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
να επικοινωνήσουν άμεσα με τον εκπρόσωπο της Ασφαλιστικής εταιρίας. Τέλος, οι γονείς 
των παιδιών που φέτος ξεκίνησαν το σχολείο πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα είναι 
σε ισχύ δωρεάν και γι’ αυτά τα παιδιά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Ενημερώνουμε τους δημότες μας, οφειλέτες ληξιπρόθε-

σμων οφειλών προς τους Δήμους, ότι μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 
2012, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών. 

Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές, που έχουν κατα-
στεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29.02.2012, και οι βασικές οφει-
λές, δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα, 
και τις 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε 
στους κατά τόπο, Δήμους.

Για την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου
Ο  Πρόεδρος Στάθης Κουσουρνάς - Δήμαρχος Ρόδου 

Ανακοινώσεις
• Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου δεν προτίθεται να διακόψει την λειτουργία του τμήματος 

κολύμβησης. Στην εικοσάχρονη λειτουργία του ΝΟΠ εκατοντάδες παιδιά του νησιού μας 
έμαθαν να κολυμπούν και να αγαπούν την θάλασσα. Οι περί του αντιθέτου φήμες που 
κυκλοφορούν τελευταία είναι αναληθείς και υποβολιμαίες, εξυπηρετούν δε ίδια συμφέ-
ροντα.

Για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.
Ο Πρόεδρος, Ελ. Πώλος - Ο Γραμματέας Γ. Φωσκίνης

• Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Φίλων Πάρκου σας καλεί σε ενημερωτική γενική συ-
νέλευση το Σάββατο 6 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα.

Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το Πάρκο Πάρου, καθώς και προτάσεις ή ιδέες 
που αφορούν σε οργάνωση δραστηριοτήτων από την πλευρά του Σωματείου. Θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική η παρουσία όλων, 
ώστε να ακουστούν και να συζητηθούν οι απόψεις σας.

Εκ μέρους του νέου Δ.Σ. του Σωματείου
Ο Πρόεδρος, εόφιλος Βοσινάκης
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συνέχεια από σελ.1
Επίσης, σε περίπου 10 ημέρες επαναλαμβάνεται η δημο-

πράτηση του βιολογικού καθαρισμού και αναμένεται τα δύο 
αυτά έργα να ολοκληρωθούν την ίδια περίοδο (σύντομα), 
καθώς θα κατασκευάζονται παράλληλα. 

Και επειδή θα σκαφτεί όλο το νησί, γι’ αυτό και ζητώ την 
κατανόηση και την υπομονή των συμπολιτών μου, για να 
μην ξαναμπούμε σ’ αυτή την περιπέτεια, θα γίνει και η αλ-
λαγή του δικτύου ύδρευσης, θα τοποθετηθούν και οι υδρο-
μετρητές (ρολόγια). Ένα δίκτυο ύδρευσης παλαιό και από 
αμίαντο. Είναι καιρός να περάσουμε σε κάτι πιο εξελιγμένο, 
που θα διασφαλίζει την υγεία όλων μας στο νησί. 

Ποια άλλα έργα έχετε εξασφαλίσει για την Αντίπαρο;
Στην τελευταία συνάντηση στη Σύρο με εκπροσώπους 

της Περιφέρειας διασφαλίστηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ των 
δύο μεγάλων έργων της Αφαλάτωσης στο Σιφνέικο Γιαλό, 
προϋπολογισμού 1.251.000 ευρώ. Έγινε η ανάθεσή τους 
στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και υπολογίζεται ότι σε περίπου έξι μή-
νες θα γίνει η δημοπράτησή τους. Ποιο άμεσα όμως, δηλαδή 
σε περίπου δύο μήνες, από την έναρξη του έργου,  θα έχει 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δύο άλλων μικρών αφα-
λατώσεων για την παραγωγή επίσης πόσιμου νερού, που 
έχει ήδη δημοπρατηθεί. Οι δύο αυτές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θα εξυπηρετούν, η μία τα 
σχολεία (Γυμνάσιο και Δημοτικό) και η δεύτερη τους πολίτες της Αντιπάρου. Είναι σημαντικά 
έργα αυτά, γιατί επιτέλους θα πίνουμε νερό από τη βρύση και θα έχουμε έτσι, οικονομία στην 
τσέπη μας. 

Η ανακύκλωση Δήμαρχε δεν έχει καν αρχίσει στην Αντίπαρο και εκτιμώ πως μετά την 
επίτευξη των παραπάνω έργων είναι αναγκαία. Τι γίνεται με το θέμα αυτό;

Σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί δύο επίσης σημαντικά για το νησί μας έργα, όπως 
είναι η αποκατάσταση του παλαιού ΧΑΔΑ και η Ανακύκλωση, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ 
και τα δύο. Και εδώ θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε ένα γεγονός που ήταν η αιτία να μας δωρίσει 
ο Δήμος Αθηναίων ένα καινούριο απορριμματοφόρο – πρέσα. Ένα όχημα που για να το απο-
κτήσει ο Δήμος μας, έπρεπε να καταβάλλει 70.000 ευρώ. 

Είχαμε κατηγορηθεί όταν φέραμε στο νησί τις μηχανές Harley Davidson, ότι φέρνουμε κα-
κής ποιότητας τουρισμό στο νησί. Μία λοιπόν εκ των μελών του ομίλου Harley Davidson, ση-
μαντικό στέλεχος του Δήμου Αθηναίων, εξεπλάγην όταν είδε τη δική μας Αντιδήμαρχο Ελένη 
Βιάζη να σκουπίζει την πλατεία. Την πλησίασε και αφού συζήτησαν και η Ελένη της είπε, πως 
κάνουμε ότι μπορούμε όλοι, γιατί δεν έχουμε τα μέσα που να μας διευκολύνουν, δεσμεύτηκε, 
μόλις επέστρεφε στην Αθήνα να μας βοηθήσει και τήρησε την υπόσχεσή της. Έτσι, σύντομα 
θα έχουμε το νέο απορριμματοφόρο. Για το λόγο αυτό ευχαριστώ δημόσια το Δήμο Αθηναίων 
για την προσφορά του. Να πω επίσης, ότι προχωράει η κατασκευή μιας μικρής μαρίνας με 
την επέκταση του μόλου στο λιμάνι της Αντιπάρου, με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, για 
την οποία ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 και τη νέα σεζόν να υποδεχτεί τους 
επισκέπτες από τη θάλασσα. Θα μπορούν να δέσουν περίπου 30 σκάφη τα οποία θα τροφο-
δοτούνται με ρεύμα και νερό. 

Για τον τομέα της υγείας που ασθενεί βαριά και στα δύο νησιά μας, έχετε κάνει κάποιες 
προσπάθειες, να γκρινιάξετε, να ζητήσετε, να απαιτήσετε;

Ο τομέας αυτός για μας είναι το Α και το Ω, αφού αφορά στη ζωή όλων μας. Την προηγού-
μενη εβδομάδα που ήμασταν στη Σύρο για τα έργα, είχαμε συνάντηση με το Διοικητή του 
Νοσοκομείου της Σύρου, τον κ. Τσιργή. Στο πρώτο για το οποίο συμφωνήσαμε, είναι να γίνει 
προγραμματική σύμβαση που θα στηρίζει το Δημοτικό Ιατρείο. Αυτό ήταν από τα πρώτα μας 
σχέδια και θα υλοποιηθεί. Ο Δήμος Αντιπάρου, με δικά του χρήματα ξεκινά το Δημοτικό Ια-
τρείο σε περίπου δύο μήνες και αυτό που συμφωνήσαμε με τον κ. Τσιργή είναι, μέσω του 
Νοσοκομείου της Σύρου να γίνει η στελέχωσή του σε ιατρικό δυναμικό. Οι ειδικότητες που θα 
έχουμε είναι: ένας γιατρός γενικής ιατρικής, ένας παιδίατρος και ένας γυναικολόγος. 

Επίσης, με τον κ. Τσιργή συζητήσαμε και το ζήτημα του γιατρού της Αντιπάρου που καλύ-
πτει πλέον τις ανάγκες στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπως και της νοσηλεύτριας. Ο Διοικητής 
δεσμεύτηκε να τους επαναφέρει και τους δύο σύντομα. 

Δήμος και Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεχτήκατε επίθεση από συγκεκριμένο blog, δεν υπήρ-
ξε συνέχεια κάποιες αποκαλύψεις, όπως ανέφεραν, έμειναν όμως οι εντυπώσεις. Τι απα-
ντάτε;

Εγώ εκτιμώ, ότι ο στόχος της επίθεσης είναι ο αποπροσανατολισμός των πολιτών, ώστε 
να μην βλέπουν τα έργα αλλά να αναρωτιούνται τι θέλει να πει ο ποιητής. Εμείς, όμως, απα-
ντάμε με τα έργα μας και δεν θ’ ασχοληθούμε. Είναι κακοπροαίρετοι. Αν είχαν στοιχεία θα τα 
πήγαιναν στον Εισαγγελέα και τους προκαλούμε να το κάνουν, διαφορετικά την κίνησή τους 
αυτή θα την χαρακτηρίσω ως προβοκάτσια. Ο Δήμος Αντιπάρου παράγει έργο και δημιουργεί 
υποδομές. Λειτουργεί συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα. Γι' αυτό και υπάρχει αποτέλεσμα. Θα 
επαναλάβω ότι δεν ασχολούμαστε μαζί τους, εμείς αγωνιζόμαστε για να έχουμε όλοι στο νησί 
μας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Εργοτάξιο το χειμώνα η Αντίπαρος
Γιάννης Λεβεντάκης, δήμαρχος Αντιπάρου

ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου

Ζητούμενο η υλοποίησή του…
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου η Έγκριση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πάρου (2011-2014). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 
έργα που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε θα γίνουν άμεσα είτε έχουν προγραμματιστεί. 
• Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή του Νηπιαγωγείου Νάουσας, που ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρί-

ου και είναι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. 
• Οκτώβριο με Νοέμβριο υπογράφεται η σύμβαση και εγκαθίσταται ο εργολάβος για το νέο 

νηπιαγωγείο Αγκαιριάς προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.
• Δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης εγκαθίστανται στην περιοχή Πέπονας που θα παράγουν 

δυόμιση χιλιάδες κυβικά νερού ημερησίως και που θα λειτουργήσουν το επόμενο καλοκαίρι. 
• Άμεσα θα ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Νάουσας. Θα γίνουν βελτιώσεις των 

κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Ιατρείων Νάουσας και Μάρπησ-
σας, καθώς και προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού τους. 
• Ολοκληρώνεται η αναπαλαίωση των δύο ανεμόμυλων στην Αγία Άννα κοντά στο Δημαρ-

χείο.
• Μέσα Νοεμβρίου μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγ-

χου διαρροών του δικτύου ύδρευσης.
• Τέλος, αναμένεται η έγκριση για την αστική ανάπλαση. Η μελέτη έχει υποβληθεί σε όλες 

τις υπηρεσίες αρχζαιοτήτων, Βυζαντινών και Νεότερων μνημείων, για ν’ ακολουθήσει η δημο-
πράτηση του έργου.

Την προηγούμενη χρονιά η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο είχε 
αναλάβει μελετητικό γραφείο είχε στοιχίσει 45.000 ευρώ. Φέτος το ανέλαβε ομάδα του Δήμου 
από τους Π. Κουτσουράκη Αντιδήμαρχο και Γ. Κουζούμη Επιστημονικό συνεργάτη του Δημάρ-
χου και δεν στοίχισε ούτε ένα ευρώ. 

Πριν από την κατάρτισή του είχαν ζητηθεί εισηγήσεις για αναγκαία έργα στην περιοχή τους, 
των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που ελήφθησαν υπόψιν.

Ερώτηση στη Βουλή προς υπουργούς Υγείας και Εργασίας για τον ΕΟΠΥΥ

Τι θα κάνετε με το Ταμείο;
Πενήντα εννέα (59) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κυ-

κλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, κατέθεσαν επερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάρρευση 
του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης πολιτικής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη». 
Επερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει άμεσα μέτρα διασφάλισης των στοιχειωδών δικαιω-
μάτων των πολιτών για επαρκή υγειονομική και φαρμακευτική κάλυψη με επαρκή έκτακτη 
χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό ; Στη βάση της νησιωτικής ιδιαι-
τερότητας, με ποια μέτρα προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το χρόνιο θέμα της υποστελέχωσης σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα 
στα πιο μικρά από αυτά; 

2. Πώς και πότε θα καλυφθούν τα χρέη 
του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τους 
φαρμακοποιούς, τους γιατρούς, λοιπούς πα-
ρόχους υγείας και τους προμηθευτές; 

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να ενισχύσει την 
προληπτική φροντίδα υγείας και την ιατρική 
της εργασίας και να αναβαθμίσει τους σχετι-
κούς ελέγχους του ΣΕΠΕ ;

4.  Προτίθεται η κυβέρνηση να αναθεωρή-
σει τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας στο 
βαθμό που μειώνονται οι παροχές για τους 
ασφαλισμένους και που προβλέπονται αυξή-
σεις στην κοστολόγηση φαρμάκων ;

5.  Προτίθεται η κυβέρνηση να αναθεω-
ρήσει τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας 
όπου προβλέπονται περικοπές παροχών και 
αύξηση της συμμετοχής στα έξοδα των ασφα-
λισμένων και των οικογενειών τους ;

6. Προτίθεται να  διασφαλίσει η κυβέρνη-
ση την επαρκή πρόσβαση των ασθενών στο 
σύστημα υγείας χωρίς την προϋπόθεση πρό-
σθετου κόστους για τους ασφαλισμένους ; Στη 
βάση της  νησιωτικής ιδιαιτερότητας, με ποια 
μέτρα προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τη μετά-
βαση (αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς) και το 
κόστος αποζημίωσης της άκρως αναγκαίας 
μετακίνησης των ασθενών για εξειδικευμένο 
ιατρικό έλεγχο – π.χ. χημειοθεραπείες, προς 
την Αθήνα ή σε άλλα κέντρα που διαθέτουν 
τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό;

 7. Προτίθεται να εγγυηθεί η κυβέρνηση την 
πλήρη κάλυψη από τον ΕΟΠΠΥ για των χιλιά-
δων μισθωτών και επαγγελματοβιοτεχνών, 
των χιλιάδων ανέργων και φτωχών που δεν 
μπορούν να ασφαλιστούν;

8. Σε ποιά μέτρα προτίθεται να προβεί η κυ-
βέρνηση για να μην ισχύσει η ισχύσασα σή-
μερα καταστροφική αναλογία προσλήψεων-
συνταξιοδοτήσεων και για να στελεχωθεί ο 
ΕΟΠΥΥ με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί 
η εύρυθμη λειτουργία του;

9. Ποιά άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση 
για να εξασφαλιστεί μία δωρεάν, διαφανής και 
αποτελεσματική διαδικασία με την οποία θα 
καθορίζονται οι επισκέψεις με ραντεβού των 
ασθενών ;

10. Ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για 
να αποζημιωθεί η ζημιά των αποθεματικών 
των ασφαλιστικών ταμείων από το καταστρο-
φικό και ληστρικό κούρεμα του PSI και για 
την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Στο Λύκειο Πάρου
το Αργυροπούλειο Βραβείο

Έκλεισαν εφέτος 44 χρόνια από τότε που έφυγε από την ζωή ο ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο 
αείμνηστος Πάριος και λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, ο λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέ-
ας, ποιητής και κορυφαίος ερμηνευτής του ελληνικού ποιητικού λόγου. Ήταν πάντα παρών και 
πρωταγωνιστούσε με αγάπη και αφοσίωση σε κάθε προσκλητήριο για το νησί μας και για την 
επιτυχή επίλυση των προβλημάτων του.

Το γνωστό ετήσιο βραβείο εις μνήμην Γιάγκου Αργυρόπουλου συνοδευόμενο από έπαθλο 
500,00 ευρώ, χορηγείται και εφέτος από την οικογένεια Αργυροπούλου, τη χρονιά αυτή στον 
τελειόφοιτο του Λυκείου Πάρου ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

Ο Παναγιώτης επέτυχε ήδη στην Ιατρική Ιωαννίνων και τιμάται για την επίδοσή του με βαθμό 
19.6, αλλά και για το ήθος και τη χρηστότητα, σύμφωνα και με την καθιέρωση του βραβείου 
από το Υπουργείο Παιδείας.

 Συγχαρητήρια ανήκουν στον ίδιο, στην οικογένειά του και ασφαλώς στους διακεκριμένους 
δασκάλους του στο σχολείο που τον ανέδειξε.
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Οι γονείς για τις κενές θέσεις
στο Γυμνάσιο Παροικίας

Να καλυφθούν άμεσα 
Επιστολή προς τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων 

Χ. Μιχαλόπουλο και την ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων με θέμα: «Κά-
λυψη κενής θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ07 και λοιπών κενών 
θέσεων εκπαιδευτικών Γυμνασίου Πάρου σχολικής περιό-
δου 2012-2013», έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων του Γυμνασίου παροικίας.

Οι γονείς ζητούν άμεσα την κάλυψη των κενών θέσεων 
και προειδοποιούν πως αν δεν εισακουστούν, θα προβούν 
σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η επιστολή έχει ως εξής: 
«Σε συνέχεια των γραπτών ενημερώσεων που έχετε τύ-

χει από το Σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της περυσινής 
σχολικής περιόδου, αναφορικά με την διδασκαλία της γερ-
μανικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Πάρου και με δεδομένο ότι 
εκκρεμεί η απάντησή σας στο θέμα,  μετά και από την ρητή 
εντολή της Προϊσταμένης  Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/
σης του Υπουργείου Παιδείας προς την Δ/νσή σας (20509/
Γ2/24-02-2012), παρακαλούμε ιδιαιτέρως και  εν όψει της 
προσεχούς συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων, να μερι-
μνήσετε άμεσα, τόσο για την πλήρη κάλυψη των απαιτού-
μενων διδακτικών ωρών της ειδικότητας ΠΕ07, όσο και 
για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών των 
υπολοίπων ειδικοτήτων, ΠΕ04, ΠΕ01, ΠΕ19, ΠΕ16, καθώς 
ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50, για τη λειτουργία των τμημάτων Ει-
δικής ένταξης και Παράλληλης στήριξης, των οποίων έχετε 
λάβει εγκαίρως και αρμοδίως  γνώση από την Δ/νση της 
σχολικής μας μονάδας. 

»Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να 
σας ενημερώσουμε, ότι σύμφωνα με την απόφαση της 
Γενικής  Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου μας, η οποία ελήφθη ομόφωνα 
στις 28/9/2012, θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιή-
σεις για την αντιμετώπιση του θέματος».

Δημοτικό Συμβούλιο
Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, η διακήρυξη ανοικτής δημο-
πρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Βελτίωση κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων των ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. Κυκλάδων
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. Κυκλάδων
2ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Παροικίας Πάρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Η Διευθύντρια του 2.ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου, 

έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 

Α’/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 

Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π
2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).\
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχο-
νόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 
2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής (ή εκπρόσωπό του), 3. Τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (ή εκπρόσωπό του).

Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφω-

να με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2011-

2012, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασής έως 
15 1ουνίου 2012

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω 
των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί 
να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
• Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
• Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 τις 13.10 μέχρι τις 13.30 και από τις 

13:50 μέχρι 14:15 το
Μεσημέρι
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση 

των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για 
οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολεί-
ου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχο-
λική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη 
των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα 
ασφαλιστικό φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος 
χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος 
ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφε-
ται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου 
μαύρου χρώματος η

φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χο-
ρηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού 
εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 08 
/10/ στις 13.30 το

μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου: 1. Αίτηση (να ζητήσουν το 
σχετικό έντυπο).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη δι-

εύθυνση του Σχολείου.
Η Διευθύντρια του σχολείου
Παλασία Γεωργιάδου

Μαθήματα
παραδοσιακών χορών

 Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για το φετινό Χειμώνα 
2012-2013, ξεκινά τα μαθήματα Παραδοσιακών Χορών 
για παιδιά και ενηλίκους, τα οποία θα πραγματοποιούνται 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγκαιριάς κάθε Σάββατο. Η συμ-
μετοχή, με επιτυχία, του Χορευτικού Συγκροτήματος του 
συλλόγου στις εκδηλώσεις εντός και εκτός του τοπικού 
διαμερίσματος τα τελευταία 3 χρόνια χαροποιούν ιδιαίτερα 
τα μέλη του Συλλόγου, γι’ αυτό και συνεχίζουν την προ-
σπάθεια… 

Για οποιαδήποτε πληροφορία όσοι ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με την κ. Ευαγγελία Σκιαδά (υπεύ-
θυνη χορευτικού)στα τηλ.2284091870 κιν.6998413888

Οι δραστηριότητες
του Συλλόγου «Αρηίς»

Μετά την ευγενική παραχώρηση  φιλοξενίας του Πάρος 
Rock στο ποτάμι της Παροικίας του κυρίου Γιάννη Μουρ-
λά, ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου ‘’Αρηίς’’ ενημερώνει ότι οι 
δραστηριότητες του Συλλόγου ξεκινούν από τις 8 Οκτω-
βρίου ημέρα Δευτέρα και έχουν ως εξής:

• Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους Δευτέρα 8 
Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα απόγευμα 6.30-7.30

• Γιόγκα με την Ιράνα Δευτέρα-Τετάρτη το πρωί 9.00-
10.00

• Γιόγκα με την Σωτηρία Μπατσούρη Τρίτη-Πέμπτη το 
απόγευμα 16.00-17.00

• Ζούμπα  την Κυριακή το πρωί 11.00-1.00
• Καλλιτεχνικά (ζωγραφική) για παιδιά με την Ειρήνη Αρ-

τεμένκο  Κυριακή μεσημέρι 1.15-2.15
• Ελληνικούς χορούς (χασάπικο, ζειμπέκικο, χασαπο-

σέρβικο κ.α) τμήματα παιδικό, εφηβικό, ενηλίκων Παρα-
σκευή 14.00-18.00

• Λατινοαμερικάνικους και Ευρωπαικούς χορούς Δευ-
τέρα μεσημέρι 16.00-18.00

• Τμήματα πρωταθλήματος Μπιρίμπας Κυριακή 18.00-
21.00

• Τμήματα μοδιστρικής Σάββατο 16.00-18.00
• Ομάδες ψυχικής ηρεμίας με την Μαρία Αλεξάνδρου 

Τρίτη 9.00-11.00
Δηλώστε επίσης συμμετοχή για την Θεατρική ομάδα, στο 

τηλ.6945950055. Για όλες τις δραστηριότητες δηλώστε συμ-
μετοχή στα τηλ.6942582321-6947325919-6936670556.

Επίσημη έναρξη σε
Ακαδημίες ποδοσφαίρου 
και στίβο

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, θα πραγμα-
τοποιηθεί ο αγιασμός των Ακαδημιών του ΑΟ Πάρου, στις 
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς.

Επίσης, τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, 
θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση του τμήματος 
κλασσικού αθλητισμού με το προπονητικό τιμ της ομάδας. 
Στη συνάντηση θα γίνει ο διαχωρισμός των τμημάτων και 
θα οριστούν οι ώρες προπονήσεων.

Την Κυριακή το 3ο Τρίαθλο Πάρου
για μικρούς και μεγάλους

Κολύμβηση,
ποδηλασία, τρέξιμο

Το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου Αϊ-Γιάν-
νης Δέτης,  ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, ο Ποδηλατικός Όμι-
λος  Πάρου και  ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Πάρου 
διοργανώνουν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, τον 3ο Αγώνα 
Τριάθλου Πάρου στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Πάρου.

Οι  αθλητές θα αγωνισθούν σε 500μ. κολύμβηση, 13χλμ. 
ποδηλασία σε άσφαλτο και τσιμέντο (μπορούν να συμμετά-
σχουν ποδηλάτες με ποδήλατα δρόμου) και 3χλμ. τρέξιμο 
στα μονοπάτια του Πάρκου.

Ο αγώνας είναι ανοιχτός σε όλους από την ηλικία των 13 
ετών και άνω, ατομικά  ή σε ομάδες 2-3 ατόμων.

Κατηγορίες: Ατομικό εφήβων, Ατομικό Νεανίδων (13-18 
ετών). Ατομικό  Ανδρών, Ατομικό Γυναικών (άνω των 18). 
Μεικτό Ομαδικό Εφήβων,  Μεικτό Ομαδικό Ενηλίκων. 

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 11:30πμ. Οι αθλητές πρέπει 
να είναι στο χώρο εκκίνησης το αργότερο στις 10.15πμ.

Οι διοργανωτές κάνουν έκκληση σε όσους θα παρευρε-
θούν ως θεατές στο Τρίαθλο, να προσέλθουν στην περιοχή 
του Πάρκου πριν από την έναρξη του αγώνα (11.30) και σε 
όσους  θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους στην πε-
ριοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από 11:30 έως 13:30, 
έτσι ώστε η ποδηλατική διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερη για τους αθλητές. 

Δηλώσεις Συμμετοχής και  πληροφορίες: Στις ιστοσε-
λίδες  του Πάρκου Πάρου: http://www.parospark.com/
paros-triathlon/ - http://www.parosparkfestival.com/
triathlon/

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  6937147711 (Νίκος Καλακό-
νας), 6944655200 (Άλκηστη Αρχιμανδρίτη).

 Για τους αθλητές εκτός Πάρου που θέλουν να συμμετά-
σχουν στον αγώνα υπάρχει 30% έκπτωση σε ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια της Blue Star Ferries από Νάξο και Αθήνα και 
μειωμένες τιμές διαμονής για δηλώσεις έως και την Παρα-
σκευή 5 Οκτωβρίου.

Ο αγώνας Τριάθλου γίνεται με την υποστήριξη της Ελλη-
νικής Ομάδας Διάσωσης, του ΕΥ Πάρος. 

Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Επαγγελματική
κατάρτιση

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπά-
ρου, εν όψει της επικείμενης εγκυκλίου για το Πρόγραμ-
μα Επαγγελματικής  Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 
1-25) που χρηματοδοτείται από το ΟΑΕΔ, ανακοινώνει την 
συμμετοχή του για το έτος 2012 και δέχεται την υποβολή  
Αιτήσεων και Δικαιολογητικών.

Η  υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με 
θέμα α) ΑΓΓΛΙΚΑ και β)ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 
ωρών, εφόσον εγκριθούν από τον ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθούν 
εκτός ωραρίου εργασίας.

Στα σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι 
των μελών του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου- Αντιπάρου (εποχικοί και μη) για τους οποίους έχει 
καταβληθεί στο ΙΚΑ  η εργοδοτική εισφορά 0,45%.Σημει-
ώνεται ότι στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους,                                                            
θα τους καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € ανά 
ώρα κατάρτισης δηλαδή σε ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα θα λάβουν το ποσό των διακοσίων (200,00€),  
όπως επίσης θα τους χορηγηθεί και βεβαίωση παρα-
κολούθησης.

Πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών στα τηλέ-
φωνο του Συλλόγου: 22840 22262, ώρες 10:00-14:00. Τε-
λευταία ημέρα αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 31 Οκτώβρη.



22155Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 www.fonitisparou.gr

...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

την δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;
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Καλέστε ΤΩΡΑ!!!                       τηλ: 22840 53555
Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για τη στήριξη 
των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Πλήγμα η αναστολή
λειτουργίας τους 

συνέχεια από σελ.1
Σε τέτοιες περιόδους οικονομικής κρίσης, εί-

ναι ανάγκη να στηριχτούν οι μονάδες ψυχικής 
υγείας, όταν το Κέντρο Υγείας μέρα με τη μέρα 
διαλύεται…,

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο Δήμαρχος Αντι-
πάρου Γ. Λεβεντάκης: Στη ΦτΠ δήλωσε: «Δεν 
πρέπει να σταματήσει η λειτουργία των Μονά-
δων αυτών γιατί ήταν μια δωρεάν παροχή για 
τους πολίτες τρων νησιών, απαραίτητη, ειδικά 
αυτή την περίοδο που τα προβλήματα, λόγω της 
οικονομικής κρίσης πολλαπλασιάζονται και πολ-
λαπλασιάζονται, γιατί  η κρίση αυτή έχει «χτυπή-
σει» τις οικογένειες, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ 
των πολιτών. Ως Δήμος Αντιπάρου θα προβού-
με σε έγγραφη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο 
Υγείας». 

Η ΦΤΠ επικοινώνησε και με κ. Χονδρό Πανα-
γιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., ο οποί-
ος μας είπε: «Αποφασίσαμε να αναστείλουμε τη 
λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από 
τις 10 Οκτωβρίου, γιατί δεν μπορούμε να καλύ-
ψουμε τις ανάγκες. Δηλαδή , το κόστος μετακί-
νησης, τη  μισθοδοσία κ.λπ. Οι εργαζόμενοι είναι 
5 και έξι μήνες απλήρωτοι και παρ’ όλα αυτά 
συνεχίζαμε, φτάσαμε όμως σε αδιέξοδο. Έχου-
με απευθυνθεί στο Υπουργείο, αλλά δεν είχαμε 
καμία απάντηση, ούτε κάποιο σχέδιο υπάρχει για 
το τι θα γίνει.  Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 
στείλαμε εξώδικο στο Υπουργείο 37 φορείς από 
την ΕΠΑΨΥ και ζητάμε από τον υπουργό ν’ ανα-
λάβει τις ευθύνες του και να μας απαντήσει ως 
τις 10 Οκτωβρίου τι έχει σκοπό να πράξει. Εμείς 
κάνουμε συγκεκριμένο έργο, που το υπουργείο 
μας το ζήτησε. Καλύπτουμε δημόσιες και πάγιες 
ανάγκες και είναι υποχρέωση του υπουργείου 
να μας βοηθήσει. 

»Σε ότι αφορά στην Πάρο, που η Μονάδα Ψυ-
χικής Υγείας εκεί προσφέρει πολλές υπηρεσίες, 
είναι πολύ θετικό το γεγονός,  ότι έχει κινητο-

ποιηθεί όλο το νησί και οι Δήμαρχοι (Πάρου – 
Αντιπάρου) και οι πολίτες, γιατί εκτιμούν το έργο 
μας».

Τα προβλήματα
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. από το 1988 έχει την επιστημο-

νική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας δεκα-
τεσσάρων συνολικά στεγαστικών Δομών Ψυ-
χοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, 
Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα),  δύο 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλά-
δες και ενός Κέντρου Ημέρας στα Μελίσσια που 
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε περισσότε-
ρα από 1800 άτομα ανά έτος. Ο Φορέας ελέγ-
χεται για το έργο του από: την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, το ΣΔΟΕ, 
το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ειδικές ομάδες 
αξιολόγησης, ορκωτούς λογιστές.   

Οι δομές, όπως και οι 216 Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας που λειτουργούν με ευθύνη των Ν.Π.Ι.Δ., 
στα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει την 
υλοποίηση μέρους του Εθνικού Προγράμματος 
«Ψυχαργώς», αντιμετωπίζουν σήμερα μια τραγι-
κή και επικίνδυνη κατάσταση. Η χρηματοδότηση 
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των 65 Ν.Π.Ι.Δ. 
είναι ιδιαίτερα μειωμένη για το 2012. Δηλαδή 
έως και τον Σεπτέμβριο 2012 έχει εξασφαλι-
στεί για την Ε.Π.Α.Ψ.Υ. μόλις το 50% των πόρων 
που απαιτούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες 
φιλοξενίας ψυχικά πασχόντων που διαβιούν 
στις στεγαστικές δομές, η παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας σε συμπολίτες μας ψυχικά πά-
σχοντες (Κινητές Μονάδες, Κέντρο Ημέρας), η 
μισθοδοσία 210 επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
και τα λειτουργικά έξοδα 17 Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας. Με τα δεδομένα αυτά είναι πλέον αδύ-
νατο να καλύψουμε ακόμα και τις πιο βασικές 
ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων, καθώς και 
τη διαβίωση των ενοίκων. Το αποτέλεσμα είναι 
η δημιουργία τεράστιων λειτουργικών και θερα-
πευτικών ζητημάτων, η έκθεση σε κίνδυνο της 
υγείας και της ζωής των εξυπηρετούμενων μας, 
η συσσώρευση τεράστιων χρεών. 

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και το Δίκτυο ΑΡΓΩ, με συναίσθη-
ση της δυσκολίας της οικονομικής κρίσης, έχουν 
προειδοποιήσει με κάθε τρόπο  για την κατάστα-
ση αυτή το Υπουργείο Υγείας από την αρχή του 
έτους και έχουν καταθέσει σειρά προτάσεων για 
την αντιμετώπισή της. Όπως τονίζουν όμως, «η 
ευθύνη για την εξεύρεση λύσης ανήκει στην πο-

λιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, που έως τώρα έχει αντιμε-
τωπίσει τους φορείς, αδιάκριτα του έργου τους, 
με ψευδείς υποσχέσεις και συκοφάντηση». 

Η ΕΠΑΨΥ στη Βουλή
Το θέμα έφτασε και στη Βουλή, με ερώτηση 

προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης του Βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ 
Ν. Συρμαλένιου. 

Ο Βουλευτής απευθύνει τα εξής ερωτήματα 
στον υπουργό: Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα 
προβεί προκειμένου: 1) Να βρεθούν οι αναγκαί-
οι οικονομικοί πόροι για την απρόσκοπτη συ-
νέχιση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών 
Κυκλάδων και 

2) Να στηριχθούν στο σύνολό τους οι δομές 
ψυχικής υγείας στις Κυκλάδες.

Επιστολή διαμαρτυρίας
Επιστολή διαμαρτυρίας – συμπαράστασης 

προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας 
έστειλε ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», 
με την οποία «…εκφράζει την απογοήτευσή του, 
αλλά και τη διαμαρτυρία του σχετικά με την ανα-
στολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχι-
κής Υγείας που τόσο σπουδαίο και χρήσιμο έργο 
έχουν να επιδείξουν τα τελευταία χρόνια στο 
νησί μας, την Πάρο.

»Ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης, η στήρι-
ξη συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη ψυχολο-
γικής υποστήριξης είναι επιτακτική . Μιλάμε για 
1569 άτομα σε Πάρο και Αντίπαρο που ευεργε-
τήθηκαν της λειτουργίας της μονάδας αυτής και 
αυτή τη στιγμή μένουν μετέωρα της θεραπευτι-
κής τους προσπάθειας».

Η Αρηίς απευθύνει θερμή παράκληση προς το 
Υπουργείο να εξετάσει τη  δυνατότητα, μέσα στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, της ανάκλησης 
της απόφασης αναστολής της λειτουργίας του 
ΕΠΑΨΥ στην Πάρο και σημειώνει: «Η συνερ-
γασία μας με τους εργαζόμενους στο  ΕΠΑΨΥ 
στο νησί μας ήταν άριστη και η συνεισφορά τους 
στην  προσπάθεια του Συλλόγου μας να δημι-
ουργήσει μια τράπεζα τροφίμων για τους από-
ρους στο νησί μας, ουσιαστική».

Φορέας
κοινωνικής 
οικονομικής 
για τα ΑΜΕΑ

Για τη δημιουργία κοινω-
νικής συνεταιριστικής επι-
χείρησης, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Κοινωνικής 
Οικονομίας, ενημέρωσαν 
στις 30 Σεπτεμβρίου τον 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου Γιάννη Μαχαιρίδη, 
ο κ. Μανώλης Ζηδιανά-
κης από την Περιφερειακή 
Ομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρίες, παρουσία του 
ιατρού Γεράσιμου Γιαννιώ-
τη, με την ιδιότητα του συμ-
βούλου στο όλο εγχείρημα. 

Μέσα από τη δράση της 
Επιχείρησης αυτής προ-
βλέπεται η στήριξη των 
ΑΜΕΑ και άλλων ευαίσθη-
των ομάδων πληθυσμού 
της περιοχής μας και ζητή-
θηκε η συνδρομή της Περι-
φέρειας, κάτι για το οποίο 
δεσμεύτηκε ο κ. Μαχαιρί-
δης, υπό την προϋπόθεση, 
η δράση της συγκεκριμένης 
δομής θα είναι προσαρμο-
σμένη στις προϋποθέσεις 
και στις αρμοδιότητες που 
προβλέπει ο «Καλλικρά-
της» για την Αυτοδιοίκηση 
Α’ και Β’ βαθμού. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 175.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
θέα θαλάσσης, βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος, 135.000 €. Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
693228576

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, κουζίνα πλήρως ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευ-
ή, βεράντες, πέργολες, 

κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
p a r o s h o m e s . l i v a d a s .
de  Τηλ. 6932285768ηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, ο-
πωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές  δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 
2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια,  τζακούσι, με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 175.000 €  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (περιοχή 
Πίσω Πηγάδι), πωλείται 
οικόπεδο 735 τμ, εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 6932115943   

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλεί-
ται κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 
6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, α-
ποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 75.000€ 

Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά.  Τηλ. 
6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικιάζεται 
studio, επιπλωμένο με 
κουζίνα και πλυντήριο ρού-
χων. Τηλ.: 6989871269, 
6975328459 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Βίντζι), 
ενοικιάζεται παραλιακό κα-
τάστημα 92 τμ, με ιδιόκτητο 
πεζοδρόμιο 17 τμ. Τηλ.: 
210-4119914 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30τμ. γωνιακή. Τηλ: 
6937651265.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Άνωθεν ΙΚΑ), 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου 30 τμ για οι-
κία, πλήρως εξοπλισμένο. 
Κατάλληλο και για επαγ-
γελματική χρήση/γραφείο. 
Ενοίκιο 250,00 ευρώ. Τηλ : 
6977200338

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  (περιφερεια-
κός), καινούργιο, πλήρως 
επιπλωμένο & εξοπλισμέ-
νο, εντοιχισμένη κουζίνα, 
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, 
φούρνος, πλάσμα τηλεόρα-
ση, κλιματισμός, θέρμανση, 
μπαλκόνι, παρκινγκ & δω-
ρεάν ιντερνέτ. Ενοικιάζεται 
ετησίως ή και με το μήνα, 
200,00 €. Τηλ.: 6986439393

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζονται επι-
πλωμένες γκαρσονιέρες 
μπροστά στη θάλασσα, 
170,00 € το μήνα. Τηλ.: 
6946693869, 2284021806 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 42 τ.μ. 
στο λιμάνι, παραδοσιακό, 
2 wc, ανακαινισμένο το 
‹01, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977407532

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 250 τμ. 
ισόγειο και 150 τμ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
μάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
χλμ. Παροικιάς - Αλυκής, 
ενοικιάζεται κατάστημα 120 
τμ, κατάλληλο για γραφεί-
ο, με δικό του πάρκινγκ, 

450,00 ευρώ.   Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 
δυο γκαρσονιέρες, μια με-
γάλη και μια πιο μικρή, 
αυτόνομες, αμφιθεατρι-
κές, με air-condition. Τηλ.: 
6944225157, 6989455086   

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 72τμ, 2 υ/δ, 2 
wc, σαλόνι, κουζίνα, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακός, 
a/c. Τηλ.: 2284051945, 
6989444637 

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 44 τμ, 
στον 2ο όροφο, με αυτό-
νομη θέρμανση, μεγάλη 
βεράντα. Τηλ.: 6983605007, 
6984111166 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΑΜ-
ΦΙΑΛΗ (Μεθώνης 38), 
ενοικιάζεται σπίτι 70 τμ. 
Τηλ.: 2284021088  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ             

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ 
ΧΩΡΙΑ, ζητείται σπίτι προς 
αγορά,  πάνω από 100 
τμ., σε λογική τιμή. Τηλ.:  
2284044043.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, 
στην Παροικία, πλήρως 
εξοπλισμένο, με ξυλό-
φουρνο. Τηλ.: 2284023652, 
6936849101 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
στην Παροικία,, πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή Τηλ.: 
2284021985, 6937275672 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία της Παροικιάς, 
πωλείται πλήρως  εξοπλι-
σμένη.  Τηλ:22840 25104 
(10:00-14:30).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
εν ενεργεία, πωλείται στην 
Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα στη 
στάση του λεωφορείου. Τι-
μή 20.000 € (συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6934506657

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Αλυκή 
πωλείται, σε τιμή κόστους. 
Τηλ.: 6974888794 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΥΡΙΑ ομιλούσα ελληνικά 
και αγγλικά, ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιών ή ηλι-

κιωμένων και βοήθεια σε 
οικιακές εργασίες ή άλλες 
δουλειές. Τηλ: 6939253612.

ΡΩΣΙΔΑ, 55 ετών, ψάχνει 
εργασία, ως εσωτερική 
οικιακή βοηθός ή γηροκό-
μος. Τηλ.: 6978868598 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί οποιαδήποτε 
εργασία σχετικά με καθαρι-
σμούς γραφείων ή οικιακές 
εργασίες, καθώς επίσης 
και  βοηθητικές εργασίες 
εστιατορίου (λάντζα, βο-
ηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

ΝΕΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ, ψήστης 
– τυλιχτής, ζητεί εργασία σε 
σουβλατζίδικο ή ταβέρνα. 
Τηλ.:  6934506657

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, με 
εμπειρία, παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά Δημοτικού. 
Επίσης αναλαμβάνει και την 
φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση μικρών παι-
διών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 
6974626669

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ 
αναζητεί οποιαδήποτε 
εργασία. Διαθέτει ΙΧ & μη-
χανή. Τηλ. 6945856124  

ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, 
με εμπειρία αναλαμβά-
νει φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 
6956304900 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΡΙΑ, Ελληνίδα, 24 
ετών, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6970831158 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, 35 ετών, ομιλούσα 
Ελληνικά, Αγγλικά και Γερ-
μανικά, ζητεί εργασία στην 
Παροικία, για φύλαξη ηλι-
κιωμένων ή σε εστιατόρια, 
καφετέριες, μπαρ κτλ. Τηλ.: 
6986160827, 2284022200

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΥΣ, ζητείται 

από τον Σύλλογο Γυναι-
κών Πάρου «Αρηίς». Τηλ.: 
6947325919, 2284091087 
(κα Τρίχα).

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πλα-
στικοποιημένη, πωλείται, 
άδεια ερασιτεχνική, με 
μηχανή Λομπαρτίνι, 4,20 
Χ 1,60, ίπποι 8 σε καλή 
κατάσταση, τιμή 800,00 
ευρώ (συζητήσιμη). 
Τηλ.:6972373984 (κ.Νίκος)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.: 6977248885 

ATOS PRIME πωλεί-
ται, έκδοση αδ. κυκλ. 
2001, 131.000 χλμ., χρώ-
μα κίτρινο, πολύ καλή 
κατάσταση, τιμή 1.100,00 €, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6948471564, 2284924956. 

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΖΩΗ πωλούνται. Τηλ.: 
6977786711 

VW GOLF πωλείται, μο-
ντέλο 1999, 1390 κυβικά, 
3πορτο. Τηλ.: 6973875712 

OPEL ASTRA ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ πωλείται, 
Απρίλης 2008 /20.000km. 
Τηλ.: 2284770291    

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από HonDa CiViC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
πωλείται αχρησιμοποίητος: 
1)δυο διευθυντικά γραφεί-
α, 500,00 €, 2) διευθυντική 
δερμάτινη καρέκλα, 180,00 
€, 3) κρυστάλλινο τραπέζι 
μέσης, 200,00 €, 4) κρυ-
στάλλινη τραπεζαρία 400,00 
€, 5) 8 δερμάτινες καρέκλες 
τραπεζαρίας, 400,00 €, 6) 2 
air-conditions ψύξης-θέρ-
μανσης 12.000 BTU, 600,00 
€, Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. : 
6938674038.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ

w w w . s a r r i s 3m . c om
Η ιστοσελίδα µας λειτουργεί
όλο το 24ώρο, για να κάνετε

τις παραγγελίες σας µε10% ΕΚΠΤΩΣΗ
& ∆ΩΡΕΑΝ παράδοση κατ’ οίκον!

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΛ: 22840 28383
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Εργοτάξιο λέει ο Λεβεντάκης θα γίνει ολόκλη-
ρο το χωριό και καλώς ζητάει την κατανόηση των 
συγχωριανών του για την ταλαιπωρία. Για την ψυ-
χική ταλαιπωρία από τις προβοκατόρικες ενέργειες 
που επανειλημμένα ορισμένοι «γνωστοί – άγνωστοι» 

έχουν δημιουργήσει, θα ζητήσουν ποτέ συγνώμη από 
τους Αντιπαριώτες;

Αν πρέπει να καταγγελθούν  κάποιοι για  παράνομο πλουτισμό ή για λαμογιές, 
γιατί δεν γίνεται σωστά και ολοκληρωμένα; Ο Εισαγγελέας της Σύρου είναι στο γρα-
φείο του. Ο Δήμαρχος προκαλεί να πουν ονόματα. 

Αν τελικά δεν το κάνουν θα είναι απλοί προβοκάτορες και ο κόσμος θα πρέπει να 
τους γυρίσει την πλάτη… 

Λεβεντάκης – Χανιώτης, το δίδυμο στην Αντίπαρο που τελικά αθόρυβα και με-
θοδικά παράγει έργο. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι γνωστοί και μη εξαιρε-
τέοι τους επιτίθενται.

Φυσικά, αυτοί που τώρα επιτίθενται ενοχλούνται προφανώς, γιατί τα έργα θ’ αλ-
λάξουν το νησί και ο Λεβεντάκης θα έχει να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα.

Φυσικά, αυτοί  που επιτίθενται θα θέλανε να μη γινότανε τίποτα στο νησί και έτσι θα 
έχουν να λένε για τον κακό Δήμαρχο. 

Όση λάσπη και αν ρίχνουν ή όσο και αν προβοκάρουν την πολιτική ζωή του νησιού, 
δεν μπορούν ν’ αποτρέψουν την εικόνα του εργοταξίου που θα έχει οσονούπω η 
Αντίπαρος.

Ο εργοταξιάρχης για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου είναι εδώ. Βρίσκεται σε 
διαβουλεύσεις  με τη ΔΕH, την αρχαιολογία και το σημαντικότερο όλων, συζητά με 
Παριανούς εργολάβους που θα δουλέψουν στο έργο. 

Οι πολικοί μας ακόμη αμφισβητούν ότι το έργο ξεκίνησε και προχωρεί…. Ακόμη 
λένε ότι θέλουν να δουν τις μπουλντόζες για να πεισθούν. 

Μάλλον θα περιμένουν την πρώτη προσγείωση, αλλά και πάλι τότε θα δούμε αν θα 
έχουν πειστεί. 

Η εξαγωγή από την Πάρο, αδρανών οικοδομικών υλικών για ένα τετράμηνο 
τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαγορευμένη. Οι εργαζόμενοι στα λατομεία υπολει-
τουργούν, οι φορτηγατζήδες αναγκαστικά τραβούν χειρόφρενο. Αλλά απ’ ότι φαίνεται 
και το Δ.Λ.Τ. αναπαύθηκε την ίδια περίοδο για τα έργα που έπρεπε να γίνουν στο 
Βίντζι, τα οποία καθυστέρησαν και είναι ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι δεν μπορεί να γίνει 
φορτοεκφόρτωση υλικών και όλοι όσοι εργάζονται σ’ αυτή τη δουλεία, καταδικάστη-
καν να… παρατείνουν τις «διακοπές» τους. 

Πως όμως και ποιος, θ’ απαντήσει στον αγανακτισμένο φορτηγατζή που μας πήρε 
τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκε ότι οι οικογένειές τους πεινάνε και ότι κανείς δεν 
νοιάζεται γι’ αυτό, ώστε να ξεκινήσουν να δουλεύουν;

Στη μελέτη για τα λιμενικά έργα υπάρχει άραγε πρόβλεψη για το κόστος λει-
τουργίας των ναύδετων, όταν αυτά τοποθετηθούν; 

Κέντρο Υγείας τέλος; Η τροϊκανή συγκυβέρνηση έχει φτάσει το σύστημα υγείας 
και όχι μόνο αυτό, σε κατάσταση που θυμίζει 10ετίες ‘40 – ’50. Οι φορείς της Πάρου 
οργανώνονται για ν’ αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και έχουν συγκέντρωση 
στις 7 Οκτωβρίου. Ένα περιστατικό που αποδεικνύει το χάος στο χώρο της υγείας, 
είναι αυτό που μας περιέγραψε φίλος της εφημερίδας μας και δείχνει περίτρανα την 
αναγκαιότητα της οργάνωσης για αγώνες. 

Πριν από λίγες ημέρες, αργά τη νύχτα,  μητέρα με μικρό παιδί που είχε κρίση 
άσθματος, χτυπούσε το κουδούνι στο Κέντρο Υγείας , κάποια στιγμή με τα πολλά 
εμφανίστηκε κάποιος, ρώτησε τι έχει το παιδί  και της είπε ότι δεν πειράζει θα του 
περάσει του παιδιού. Ο φίλος που ήταν εκεί τον ρώτησε αν είναι γιατρός και απάντησε 
φυσικά πως όχι. Να μην συνεχίσουμε την ιστορία, έχει κι’ άλλες αστειότητες, πάντως 
είναι άγνωστο πότε βρέθηκε και αν βρέθηκε γιατρός να δει το παιδί. Αυτό το περιστα-
τικό δεν είναι το μοναδικό ασφαλώς και δυστυχώς! 

Θα μας πει κάποιος ότι το ’40 πέθαιναν στους δρόμους από την πείνα. Και ότι στην 
Αφρική τα παιδάκια πεθαίνουν αβοήθητα. Και εμείς ανησυχούμε γιατί δεν υπάρχει 
εφημερία ή για το ότι το Κέντρο Υγείας διαλύεται…

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS

Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

ONGOING ACTIVITIES STARTING AGAIN FOR THE 
WINTER MONTHS  

Montessori preschool classes (English & 
Greek) for children 3-6 years. Mon-Fri 9am-2pm, 
Tue 6-7.30pm + Thu 6.15-7.45pm at Linguakids 
Montessori, Naoussa. Info: Katerina 22840-55117, 
697-282-4325.
 
Edutainment for kids 2-6 years at Myrsini 
Educational Centre, Paroikia. Creative playtime in 
English/Greek, Mon-Sat 8am-4pm. Info: 22840-
22850, www.myrsiniparos.gr

Music, Art & Dance Lessons of the Municipal 
Department for Cultural Development (KDEPAP). Info: 
22840-22860.  

Hip-hop classes for children, Tue 5-6pm at Paros 
Gym, Livadia, Paroikia & Sat 5.30-6.30pm at Central 
Ballet School, Naoussa. Info: Lisa 694-245-8477.

Karate lessons for children at the Shorin Ji Ryu 
school, Paroikia. Info: Manolis 22840-24950, 694-
508-4731.
 
Arts & Crafts classes for kids (4-10 years, in 
Greek & English), every Wed 6.30-7.30pm or Sat 
12.30-1.30pm at Polina's Studio, Marmara. Info: Polina 
22840-42939, 695-550-9594, http://www.facebook.
com/pages/Polinas-Studio/200531416642542?ref=hl
 
Arts & Crafts classes for kids (4-12 years) 
organized by the Scopas Association at the Dexameni, 
Prodromos with Vassiliki Pavlaki.
Info: 697-285-5134, http://oreaparos.blogspot.
gr/2012/09/blog-post_6650.html
 
Music & Movement classes with Anastasia Kougia 
for children 1.5-6 years by the Folkdance Group 
of Naoussa (XON) in Naoussa. Info: 22840-52971, 
www.paros-xon.gr, http://www.facebook.com/
groups/28990769712/
 
Storytelling & Theatre Workshop in English 
every Fri 2.45-4.45pm for children aged 4-9 years at 
Linguakids Montessori, Naoussa. Monthly 20€. Info: 
Vicki 694-484-0089.
 
Theatre Workshop in Greek for children 7-15 
years with Aspasia Kovaiou of the Folkdance Group 
of Naoussa (XON) in Naoussa. Info: 22840-52971, 
697-475-7611, www.paros-xon.gr, http://www.
facebook.com/groups/28990769712/

Cinema at Mikro Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, 
http://www.facebook.com/cine.rexparikiaparos
 
Movie night every Monday at 8pm at Pirate Jazz & 
Blues Bar, Paroikia. Info: 697-919-4074, http://www.
facebook.com/piratebar.paros
 
Movie club every Friday at 8.30pm at Tao's Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

Tae Kwon Do & Kick Boxing at A.S.Aigaias Paros, 
ringroad Paroikia and Marmara. Info: Lambros 
Mougkos 694-342-2133, 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/77362904999/?fref=ts
 
Gymnastics, Yoga & Aerobics class with Eleni Sarri 
organised by the Folkdance Group of Naoussa (XON). 
Info: 22840-52971, 697-475-7611, www.paros-xon.
gr, http://www.facebook.com/groups/28990769712/
 
Greek dancing lessons by the Scopas Association 
at the Dexameni in Prodromos.  Info: Katerina 22840-
42778, 697-791-4881.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015144
0058773312&set=o.190655880970397&type=1&thea
ter
 

Greek dancing lessons by the Marpissa Women’s 
Association with Fotis Velissaropoulos. Info: 693-
767-2210, 693-664-2475, http://www.facebook.com/
photo.php?fbid=448452285197613&set=a.180275285
348649.38852.163391883703656&type=1
 
Greek, Latin & Contemporary dance lessons by 
the Folkdance Group of Naoussa (XON). Info: 22840-
52971, 697-475-7611, www.paros-xon.gr, http://
www.facebook.com/groups/28990769712/
 
Greek dancing lessons, choir & theatre group 
of the Music Dance Group of Naoussa at their hall 
in Naoussa. Also in Aspro Chorio and Kostos. Info: 
22840-52284 & 697-777-4321. Facebook: http://
www.facebook.com/pages/Mousikoxoreutiko-
Sugkrotima-Naoussa-Parou/136263236366
 
Greek dancing lessons at the Angeria Cultural 
Centre every Saturday. Info: Evangelia Skiada  22840-
91870, 699-841-3888.
 
Theatre Group of the Women's Association of 
Marpissa and AMES Marpissaikos at the Agrotoleschi 
Hall. Info: Lambrini Yemeliari on 697-433-2624 or 
Katerina Kefala on 697-283-5714. http://www.
facebook.com/pages/Σύλλογος-Γυναικών-Μάρπησ-
σας-Πάρου/163391883703656
 
OCTOBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

5-10 Oct, 6-day trip organized by the Atlantis 
Association of Aspro Chorio to Nafplio, Mycenae, 
Epidaurus, Galata, Poro, Porto Heli, Spetses, Ermioni & 
Hydra. Cost 300€. Info: 694-851-7080, 694-851-7080, 
697-359-0509,  697-359-0509.
 
5 Oct, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop reading and interpreting popular children's 
stories in English for children aged 4-9 years at 
Linguakids Montessori, Naoussa.  Info: Vicki on 694-
484-0089.
 
6 Oct, 7pm, General assembly of the Friends of the 
Paros Park Association at the Nireas Hall, Naoussa. 
http ://www.facebook.com/
events/282123018564560/
 
6-7 Oct, Visiting orthopaedic surgeon from "Doctors 
of the World" organized by the Marpissa Women's 
Association and Marpissa local community at 
Marpissa Medical Station clinic on Sat 9am-1pm & 
5pm-8.30pm and Sun 9am-2pm.  Info: 694-508-3520, 
http://www.facebook.com/groups/186791289229/
 
7 Oct, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Slalom" 
race, Kambi-Angeria. http://www.facebook.com/
group.php?gid=30699312098&v=wall
 
7 Oct, 11am-1pm, Registrations and meeting for 
Greek dancing for adults & children and arts & crafts 
classes for kids 4-12 years organized by the Scopas 
Association at the Dexameni, Prodromos with Vassiliki 
Pavlaki. Monthly 10€ + one-time registration 5€, 
materials 20€. Info: 697-285-5134, http://oreaparos.
blogspot.gr/2012/09/blog-post_6650.html

7 Oct, 11.30am, 3rd Paros Triathlon at the Paros 
Park near Naoussa.  Info: 22840-53573, www.
parospark.com
http://www.facebook.com/parosparkteam
 
8 Oct, 8pm, Movie night "One Flew over the Cuckoo's 
Nest" & "The Shining" at Pirate Jazz & Blues Bar, 
Paroikia. Info: 697-919-4074, http://www.facebook.
com/piratebar.paros
 
11 Oct, 9.30pm, Quiz night at Mikro Cafe, 
Market Street, Paroikia. Info: 22840-24674, 
http://www.facebook.com/pages/Mikro-Cafe-
Paros/164355750257457?fref=ts
 
13-20 Oct (or 21-27 Oct depending on interest), Yoga 
workshop with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-935-
1951, www.yoga-paros.com
 
13 Oct, 3pm, XON (Folkdance Group of Naoussa) 
hike from Naoussa to Marathi, Kostos, Lefkes starting 
from the AB Supermarket in Naoussa and finishing at 
the Plateia Iroon in Lefkes. Info: 697-771-3005.

Πρωτοβουλία Συλλόγων και φορέων για την υγεία

«ΟΧΙ» στην εγκληματική πολιτική
Πρωτοβουλία για συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων και των Συλ-

λόγων του νησιού μας πήραν, για το ζήτημα της υγείας, η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, το 
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου, ο Σύλλογος Μηχανικών Πάρου- Αντιπάρου, ο 
Σύλλογος εργαζομένων Δήμου, το Σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑΠ και ο Σύλλογος Λογι-
στών Πάρου- Αντιπάρου.

Με επιστολή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια φορέων και Συλλόγων τους καλούν σε 
συνάντηση την Κυριακή 7 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του «Αρχίλο-
χου». Στην επιστολή – ανακοίνωσή τους αναφέρεται:

«Αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα στη χώρα μας σαν Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποτελεί 
πια παρελθόν. Οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων και η κυβερνητική πολιτική του σήμε-
ρα δεν αφήνουν στο διάβα τους  τίποτα όρθιο. 

»Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι, παιδιά και 
γυναίκες βιώνουν την εγκληματική πολιτική που στερεί το δικαίωμα στην πρόληψη, στην 
υγεία, στην ίδια τη ζωή. Στα νησιά μας η κατάσταση των υποδομών της Δημόσιας Υγείας 
είναι απερίγραπτη και ειδικότερα του Κέντρου Υγείας Πάρου τραγική. Οι εναπομείναντες 
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες, όμως εκτός 
από τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δεν υπάρχουν πλέον  τα  απαραίτητα υλικά και 
φάρμακα.

»Οι φορείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο θεωρούμε ότι πρέπει να πούμε ένα 
βροντερό ΟΧΙ στην αδράνεια, την αδιαφορία και την αποδοχή αυτής της κατάστασης. Πι-
στεύουμε  ότι πρέπει πια να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να αντιδράσουμε, να ορ-
γανωθούμε και να διεκδικήσουμε μαζικά το δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή. Η Δημόσια 
και δωρεάν υγεία είναι δικαίωμά μας και δεν πρέπει να το εκχωρήσουμε σε κανένα. Η 
παρουσία εκπροσώπων όλων των φορέων κρίνεται απαραίτητη».
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µε όλες τις επαγγελµατικές καταχωρήσεις

πιο εύχρηστος

µε αγγλικό τµήµα

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

www.dounai-lavein.gr

Ανανεωµένος ηλεκτρονικός
οδηγός επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
λειτουργεί άψογα
και δεν χρεωστάει
σε κανέναν

Η κυρία Πρωτολάτη ακολουθώντας, όπως πάντα, τη 
γνωστή Γκεμπελική μέθοδο ρίχνει για ακόμα μία φορά 
λάσπη στον ανεμιστήρα με περισσή ευκολία. Λασπολογεί 
κατά την προσφιλή της τακτική σε βάρος αιρετών και εργα-
ζομένων αδιαφορώντας για τυχόν επιπτώσεις στην ομαλή 
λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Η κυρία Πρωτολάτη και οι πάντες γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. επιτυγχάνει με το παραπάνω τους σκο-
πούς για τους οποίους έχει συσταθεί, δεν χρωστάει σε κα-
νέναν, πληρώνει όλους τους εργαζόμενους στην ώρα τους, 
σε αντίθεση με άλλους Δήμους, παρά την καθυστέρηση 
των χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα που υλοποιεί. 
Και όλα αυτά επιτυγχάνονται διότι αιρετοί και εργαζόμενοι 
έχουμε λάβει το μήνυμα της δύσκολης εποχής που βιώ-
νουμε και πράττουμε ανάλογα. Περιορίζουμε τις δαπάνες 
όσο μπορούμε και διαχειριζόμαστε τα οικονομικά με μέτρο 
αυστηρό. Απόδειξη το 2011 σε σχέση με το 2010 τα έξοδα 
είναι μειωμένα κατά 70.000 € αν και ο τομέας ευθύνης της 
επιχείρησης διευρύνθηκε αφού ανέλαβε για πρώτη φορά 
(2011) το τμήμα αθλητισμού και τη λειτουργία του Μουσεί-
ου Περαντινού.

Το έλλειμμα (-506.529,94 €) για το οποίο πολύ λόγο κάνει 
η κυρία Πρωτολάτη αφορά μόνο στη συγκεκριμένη χρήση 
του 2011 και οφείλεται όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανά-
ληψη, στο γεγονός ότι ο Δήμος το 2011 δεν έδωσε ευρώ 
στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. αφού είχε ειδικά αποθεματικά στις 31-
12-2010 583.492,96 €.

Το γεγονός ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι καθ’ όλα οικονομι-
κά υγιής μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει από το σύ-
νολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (απαιτήσεις 
και διαθέσιμα) 317.785,60 € και είναι περίπου τριπλάσιο 

από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ανέρχο-
νται σε 106.159,23 € το δε σύνολο ιδίων κεφαλαίων σε 
297.052,46 € (βλ. συνημμένο πίνακα οικονομικής κατάστα-
σης Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.).

Όσο για το εντελώς αστήρικτο και επαναλαμβανόμενο 
ότι θα κληθούν στο τέλος οι παριανοί φορολογούμενοι να 
πληρώσουν, αυτό θα συνέβαινε εάν ακολουθούσαμε την 
πρότασή της κυρίας Πρωτολάτη δηλ. να συνεχίσουμε την 
χωρίς περικοπές χρηματοδότηση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., να κά-
νουμε τις ίδιες δαπάνες και να στερήσουμε τους πολίτες 
από άλλες σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος.

Τέλος η κυρία Πρωτολάτη οφείλει να δώσει σαφή απά-
ντηση στο εξής: με δεδομένο ότι στη συνεδρίαση της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2012, θεματική συνεδρίαση για το προγραμ-
ματικό σχέδιο μελετών και έργων του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου περιόδου Σεπτεμβρίου 2012-2014, συμφωνήσαμε 
και κρίναμε απαραίτητο όλοι ότι πρέπει να επισπεύσουμε 
τους ρυθμούς, να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό του 
Λιμενικού Ταμείου και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο 
γρήγορα στην υλοποίηση σημαντικών έργων για το νησί 
μας, γνωρίζει η κυρία Πρωτολάτη ότι αν αυτό επιτευχθεί 
και υλοποιήσουμε σε ετήσια βάση έργα των οποίων η δα-
πάνη θα υπερβεί τις 750.000 €, περίπου όσα είναι τα ετήσια 
έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το αποτέλεσμα 
της συγκεκριμένης χρήσης θα είναι ελλειμματικό; 

Η κυρία Πρωτολάτη είναι προφανές ότι μας προτείνει να 
κρατήσουμε το απόθεμα στην τράπεζα, να μην προβούμε 
στην υλοποίηση των έργων γιατί σύμφωνα με τη λογική 
της εάν το αποθεματικό το κάνουμε έργο το αποτέλεσμα 
της χρήσης εκείνου του έτους θα είναι ελλειμματικό και το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βουλιάξει.

Αυτή η λογική μας βρίσκει εντελώς αντίθετους γιατί 
έρχεται από το χτες, είναι αντιαναπτυξιακή, επιδιώκει τον 
τύπο και όχι την ουσία και εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά 
συμφέροντα της κυρίας Πρωτολάτη η οποία εσκεμμένα 
εθελοτυφλεί και κινδυνολογεί αδιαφορώντας προκλητικά 
για το κοινό συμφέρον.

Εμείς προχωράμε χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Ο Δήμαρχος Πάρου

Χρήστος Βλαχογιάννης

Αναφορά για 
τις ελλείψεις 
στα Α.Τ.
Κυκλάδων

Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής 
των Ελλήνων, για τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσε 
ο Βουλευτής Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιος, 
με θέμα: «Υποστελέχωση Αστυνομικών 
Τμημάτων Κυκλάδων».

Συγκεκριμένα, ο κ. Συρμαλένιος κατέ-
θεσε αναφορά την επιστολή της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων με 
θέμα την «Ενίσχυση-επάνδρωση με Αστυ-
νομικό Προσωπικό», στην οποία παρατίθε-
νται τα ποσοστά  σε ελλείψεις προσωπικού 
σε όλα τα αστυνομικά τμήματα των Κυκλά-
δων, ενώ τονίζεται ότι «η οργανική δύναμη 
των εν λόγω υπηρεσιών υπολογίστηκε […] 
με γνώμονα κυρίως τον πληθυσμό και τα 
στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας του 
1980». 

Κ.Ο.Β. Πάρου του
Η θεωρία της
«αναποτελεσματικότητας 
των αγώνων»
και ποιους συμφέρει…

Ακούς πολλούς να λένε «που θα πάει η κατάσταση, πόσο θα 
κρατήσει», «κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν πάει άλλο, να αντιδρά-
σουμε» και κάποιους να επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα του 
αντιπάλου, δηλαδή ότι «δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί τα μέτρα 
είναι αναγκαία, είναι μονόδρομος».

Όταν όμως η συζήτηση πάει στο «δια ταύτα» για το τι πρέπει 
να κάνουμε, πως πρέπει να αντιδράσουμε, τότε αρχίζουνε τα 
δύσκολα. Τότε πολλοί λένε, «δε βγαίνει τίποτα με τους αγώνες, 
αυτοί δεν ακούνε κανέναν», «τόσοι αγώνες έγιναν και τα μέτρα 
πέρασαν», «οι κλέφτες οι πολιτικοί φταίνε», «όλοι το ίδιο είναι». 
Άλλοι λένε, «να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, μπορεί να μην 
τα εφαρμόσουν στο δικό μας κλάδο, χώρο». Πολλές φορές οι 
ίδιοι που λένε ότι «αν έρθουνε να τα εφαρμόσουν σε μας τότε θα 
δεις τι θα γίνει», όταν φτάσουν και στο δικό τους χώρο τότε λένε 
«τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τώρα έγινε νόμος του 
κράτους».

Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο μέρος της αγανάκτησης και 
της δυσαρέσκειας να φτάνει μέχρι τη διατύπωση «φραστικών 
απειλών», δηλαδή «ντουφεκιές στο αέρα». Έτσι οι εργαζόμενοι 
συνεχίζουν να βρίζουν και οι μεγαλοεπιχειρηματίες να θησαυ-
ρίζουν. Εκμεταλλεύονται την αναποφασιστικότητα ,το φόβο, την 
αδράνεια, την εκτόνωση με τις φωνές και βρισιές και συνεχίζουν 
να κάνουν κόλαση τη ζωή της κάθε λαϊκής οικογένειας.

Οι βρισιές και οι μούντζες της πλατείας Συντάγματος ενάντια 
στους 300 της Βουλής αλλά και «στα συνδικάτα» συνέβαλαν στη 
συγκρότηση της τρικομματικής κυβέρνησης Παπαδήμου και στη 
συνέχεια της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά, καθώς και 
στην ανάπτυξη αντιδραστικών και φασιστικών αντιλήψεων. Γι’ 
αυτό το σύστημα έχει κάνει σημαία του τον «αγώνα με τις βρι-
σιές και τις μούντζες». Πολλοί εκπρόσωποί του συμμετείχαν 
στον «αγώνα των αγανακτισμένων», σε αντίθεση με τους οργα-
νωμένους αγώνες για τους οποίους στάζουν χολή. Γι’ αυτό κάθε 
αγώνα που γίνεται τον συκοφαντούν και ταυτόχρονα παίρνουν 
υπό την προστασία τους τον απεργοσπαστικό μηχανισμό. Γι’ αυτό 
κολακεύουν συνεχώς την αδράνεια, την παθητικότητα, μέσα από 
δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, της ΕΕ, της εργοδοσίας που 
λένε «θαυμάζουμε την ωριμότητα του ελληνικού λαού που με τη 
στάση του δείχνει ότι κατανοεί πως τα μέτρα είναι αναγκαία».

Ο φόβος, η επίδραση της «αναποτελεσματικότητας» δεν είναι 
κάτι το καινούργιο. Πάντα οι μεγαλοεπιχειρηματίες με όλους 
τους μηχανισμούς τους τα καλλιεργούσαν για να υποτάσσουν 
και να εκμεταλλεύονται πιο εύκολα τους εργαζόμενους. Απλώς 
,σήμερα που η αντικειμενική κατάσταση είναι δύσκολη και η κα-
τάσταση στο εργατικό κίνημα δεν είναι καλή, είναι πιο έντονα, πιο 
ισχυρά και συνοδεύονται με ένταση της τρομοκρατίας.

Αυτό σε σημαίνει ότι η κατάσταση δεν αλλάζει, ότι έτσι θα πα-
ραμείνει και στη συνέχεια. Η θηλιά στο λαιμό της λαϊκής οικογέ-
νειας σφίγγει. Οι εργαζόμενοι συσσωρεύουν καθημερινά πείρα, 
θα βγάλουν γρήγορα συμπεράσματα και από τις τελευταίες πο-
λιτικές τους επιλογές, γιατί τώρα οι εξελίξεις τρέχουν με μεγα-
λύτερη ταχύτητα. Οι φοβισμένοι σήμερα δε θα παραμείνουν για 
πάντα φοβισμένοι. Ο καθένας μας, άμα το καλοσκεφτεί θα βρει 
παραδείγματα εργαζομένων που ξεπέρασαν το φόβο, την αναπο-
φασιστικότητα και παλεύουν με πίστη και ηρωισμό ή άλλων που 
κουράστηκαν ,απελπίστηκαν και υποχώρησαν. Ιδιαίτερα αυτή 
την περίοδο που η κατάσταση και οι πολιτικές αντιλήψεις είναι 
ρευστές ,που «το καμίνι βράζει», τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται 
δεδομένο, παγιωμένο.

Κανένας δε θα έλεγε προτού οι ηρωικοί χαλυβουργοί ξεκι-
νήσουν την απεργία τους ότι θα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος 
μεγαλειώδης αγώνας και όμως έγινε. Χρειάζεται υπομονή και 
επιμονή.

Η Κομματική Οργάνωση Πάρου του ΚΚΕ με όσες δυνάμεις 
διαθέτει θα ανοίξει μέτωπο κατά της θεωρίας της «αναποτελε-
σματικότητας των αγώνων» με συγκεκριμένα παραδείγματα για 
να αναδείξει πόσο επιζήμια και πόσο λάθος είναι αυτή η αντίληψη

Σύλληψη
για παραβίαση
περιοριστικών 
όρων

Συνελήφθη την Δευτέρα 1 Οκτωβρί-
ου το μεσημέρι στην Πάρο, από αστυ-
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, ένας 49χρονος ημεδαπός σε 
βάρος του  εκκρεμούσε Βούλευμα του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλ-
κίδας, για  παραβίαση περιοριστικών 
όρων.

Συγκεκριμένα ο 49χρονος είχε κατα-
δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας  

και οπλοχρησία, που τέλεσε την 15-
10-2005 στην Πάρο και αφού εξέτισε 
ποινή κάθειρξης αφέθηκε ελεύθερος 
και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί 
όροι τους οποίους παραβίασε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Στη
Μάρπησσα 
οι «Γιατροί 
του κόσμου»

Ο Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας μαζί με την Το-
πική Κοινότητα Μάρπησσας 
συνεχίζοντας την προσπά-
θεια στο τομέα της υγείας 
στις 6-7/10/12 θα φέρουν  
ορθοπεδικό  από τη μη κυ-
βερνητική  οργάνωση «Για-
τροί Του Κόσμου».

Οι γιατροί θα βρίσκονται 
στο αγροτικό ιατρείο Μάρ-
πησσας. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής: 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου:
09:00π.μ. - 1:00μ.μ.
5:00μ.μ. - 8:30μ.μ.
Κυριακή 7 Οκτωβρίου:
09:00π.μ. - 2:00μ.μ.


