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για

«Αποψίλωση» 
της ΔΕΥΑΠ

Ένθετο
αφιέρωμα
στη θέρμανση

Μέσα από αυτό το αφιέρωμα της ΦΤΠ οι επαγγελ-

ματίες σας ενημερώνουν και σας προτείνουν. Εσείς 

επιλέγετε!   » σελ. 5-12
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■ 106
Όλα τα είχαμε. Τώρα έχουμε και διενέξεις για τους 

106 και τους 106,6 στα FM. Κατά τα άλλα, ξεκινάει 
αναμεταδόσεις από την Πάρο, για τις Κυκλάδες, ο ρα-
διοφωνικός σταθμός: «Στο Κόκκινο».

■ Νιπτήρας!
Φώναξε ο Μάρκος, τον προσωπικό του φωτογράφο 

και «αποκλειστικό» συνεργάτη του στον επικοινωνιακό 
τομέα, για φωτογράφιση με το διοικητή της 2ης ΥΠΕ 
και Αιγαίου, κ. Αθανάσιο Παπαρούπα και τελικά ο «επι-
κοινωνιολόγος», τους τράβηξε φωτογραφία μπροστά 
από ένα νιπτήρα! Μέχρι να καταλάβουμε ότι η φωτο-
γραφία δεν είχε τραβηχτεί σε τουαλέτα, αλλά σε ια-
τρείο, είδαμε και πάθαμε!

■ Παπαρούπας
Τώρα θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο κ. Παπαρούπας 

που τον υποδέχθηκε η δημοτική πλειοψηφία μετά βα-
ΐων και κλάδων. Ο Παπαρούπας λοιπόν, είναι αυτός ο 
κύριος που με ευκολία παίρνει -από το σχεδόν δια-
λυμένο από στελεχικό δυναμικό Κ.Υ. Πάρου- γιατρούς 
και τους στέλνει σ’ άλλα νησιά. Ο ίδιος είναι το κυ-
βερνητικό διορισμένο στέλεχος για θέματα υγείας των 
νησιών μας, που γνωρίζει από νησιωτική πολιτική, όσα 
εγώ γνωρίζω από πυρηνική φυσική (άσε που εγώ αν 
υποχρεωθώ να μάθω, δεν μπορεί θα τη μάθω τη ρη-
μάδα την πυρηνική φυσική), είναι εκείνος που προκη-
ρύσσει θέσεις γιατρών, είναι εκείνος που αποφασίζει 
για τα οικονομικά του ΚΥ, κλπ. Τον κ. Παπαρούπα, που 
ανάθεμα και αν ξέρω τι συζητήθηκε μαζί του και τι 
υποσχέθηκε ο ίδιος, τον φιλοξενήσαμε με τον καλύτε-
ρο τρόπο και στο τέλος τον τραπεζώσαμε. Αυτά είναι…

■ Botox
Η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε πως υποχρεώθηκε να 

κάνει botox, διότι αιωνίως το πρόσωπό της έδειχνε 
θυμωμένο. Καλά Ελεονώρα, μην τρελαίνεσαι. Ουδέ-
ποτε στην τηλεόραση σε βλέπουμε στο πρόσωπο….

■ Φωνάζαμε…
Κάποτε, που τα βαζέλια είχαμε τα πάνω μας στην 

Ευρώπη –και δεν χάναμε από κάποια Εστορίλ, που το 
όνομά της μου θυμίζει παυσίπονο- είχαμε και φαντα-
σία στα συνθήματα της εξέδρας. Για να μην ξεχνούν οι 
σύντροφοι βάζελοι θυμίζω το αξεπέραστο που φω-
νάζαμε στους ακατανόμαστους: «Ούτε MEGA ούτε 
UEFA, στον ΑΝΤ1 για να βλέπετε την Βέφα», επί επο-
χής σαρώματος εις τα Ευρώπας. 

■ Τα άλλα
Αξεπέραστα συνθήματα όμως έχουν ακουστεί και 

στις εξέδρες άλλων ομάδων, όπως: «Επαλέ, Επαλέ, να 
’χαμε έναν ναργιλέ, να τον πίναμε όλη μέρα, να σε 
βλέπαμε Πελέ». Οι οπαδοί του Ηρακλή, για τον Ζοέλ 
Επαλέ. «Κάθε σέξι νέος, είναι Πανιώνιος και ΕΚΟΝ 
Ρήγας Φεραίος». Οπαδοί Πανιωνίου, τη δεκαετία ’80. 
«Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω, Καπετάνο, Καπετάνο». 
Οπαδοί της ΑΕΚ. για το σέντερ φορ τους Καπετάνο. 
«ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ, ΠΑΟΚ είσαι ένας, κίτρινη στο ζέ-

σταμα δεν έφαγε κανένας». Οπαδοί του ΠΑΟΚ, όταν 
και πάλι ο Καπετάνος, στο ζέσταμα, δέχθηκε κίτρινη 
κάρτα, από τον κ. Κάκο, το 2009, ζητώντας του φά-
ουλ για παίκτη του ΠΑΟΚ που έπαιζε στον αγωνιστι-
κό χώρο. «Είστε η ομάδα των πέντε καραφλών, ποτέ 
σας δεν θα παίξετε στο Πρωταθλητριών». Οπαδοί του 
Παναθηναϊκού, όταν στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, 
αγωνίζονταν οι Ελληνιάδης, Σταμάτης και Καμπούρης 
(άπαντες με 6-7 τρίχες στο κεφάλι…). «Γήπεδο στην 
έρημο, Παναθηναϊκέ». Οπαδοί του Ολυμπιακού, όταν 
ο Τσάκας, έλεγε στους Παναθηναϊκούς για Άραβα 
κροίσο, που ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ. «ΑΕΛ, Πλίτσης 
και σούζες στην Καρδίτσης». Οπαδοί της Λάρισας, τις 
εποχές της δόξας της.

■ Το κορυφαίο
Το καλυτερότερο όμως σύνθημα στα Ελληνικά γή-

πεδα έχει ακουστεί από τους οπαδούς του Παναιτωλι-
κού. Οι Αγρινιώτες, απογοητευμένοι από την αστοχία 
του επιθετικού τους Ροντρίγκεζ Αντεμάρ, το 1996-
1997, φώναζαν στη δική τους… διάλεκτο: «Έ’ εις ρη-
μάξει κείνου του δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ Ραχήλ
Πάει και η Ραχήλ Μακρή, από τους Ανεξάρτητους 

Έλληνες. Διαγράφηκε, ενώ το τελευταίο που είχε προ-
λάβει να κάνει ήταν ένα εξώδικο (!) που είχε στείλει 

στον Π. Καμμένο, επειδή την κάλεσε σε απολογία. 
Κρίμα. Και τώρα τι θα απογίνουμε δίχως τη βουλευ-
τή εκ Κοζάνης, που είχε κάνει άνω-κάτω την Παριανή 
κοινωνία με τις ερωτήσεις στη Βουλή, για την κατα-
σκευή του νέου αεροδρομίου. Έμεινε τελικά με μόνο 
ένα συμπαραστάτη της στην Πάρο, ο οποίος συνεχίζει 
εξ Αθηνών πλέον, να της συμπαραστέκεται. Ακόμα και 
την ημέρα της διαγραφής της έγραφε άρθρα επί άρ-
θρων στο facebook, υπέρ της Ραχήλ. 

■ Μηνύσεις
Θυμίζουμε βέβαια, ότι εκκρεμούν ακόμα στη δικαι-

οσύνη, οι μηνύσεις της κ. Μακρή, που είχε κάνει στον 
πρόεδρο των ξενοδόχων κ. Γ. Μπαφίτη, τον πρόεδρο 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, κ. Απ. Αλιπρά-
ντη και τους γραμματείς τους. Ο λόγος ήταν ότι οι δύο 
παραπάνω είχαν εκδώσει δελτία τύπου κατά της ερώ-
τησης Μακρή, που θεωρήθηκαν από την κ. βουλευτή, 
ως απειλητικά! Μάλιστα…«Έ’ εις ρημάξει κείνου του 
δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ», που γράφαμε και παρα-
πάνω…

■ Σύγκρουση…
Ο δήμαρχος είπε στη συνάντησή του με τους εργα-

ζόμενους της ΔΕΥΑΠ, ότι είναι έτοιμος να συγκρουστεί 
και με την κυβέρνηση, αν θιχθούν τα συμφέροντα του 
νησιού μας. Μάλιστα. Με τον κ. Αθ. Παπαρούπα, δεν 
συνέτρεχε κανένας λόγος για σύγκρουση; Το γράφω 
αυτό, διότι, την ίδια μέρα που ο κ. Παπαρούπας, μας 
έκανε την τιμή να μας επισκεφθεί, είχε υπογράψει συγ-
χρόνως και την απόσπαση τριών αγροτικών γιατρών 
από το Κ.Υ. σε άλλα Κυκλαδονήσια.

■ Παρέμβαση
Οι τρεις γιατροί του ΚΥ Πάρου, ήταν τελικά δύο, 

αφού η μία γιατρός, ουδέποτε είχε εμφανιστεί στο 
νησί μας και ήταν στο Νοσοκομείο Σύρου. Έτσι, για 
τους δύο άλλους αγροτικούς γιατρούς έγινε παρέμβα-
ση από το Επαρχείο και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Τε-
λικά, μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων μόνο η μία 
γιατρός αποσπάστηκε. Αυτή η παρέμβαση, που ήταν 
και Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ, έγινε αντικείμενο αρνητικών 
σχολιασμών ορισμένων, διότι δεν είχε επιτυχία 100%. 
Οι ίδιοι βέβαια, που έκαναν τους αρνητικούς σχολια-
σμούς κατά των κ.κ. Κ. Μπιζά και Γ. Χατζημάρκου, δεν 
αναρωτήθηκαν ούτε στιγμή γιατί δεν έγινε καμία πα-
ρέμβαση από πλευράς Δήμου Πάρου. Δύο μέτρα δη-
λαδή και δύο σταθμά για το γεγονός. …«Έ’ εις ρημάξει 
κείνου του δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ Κακία
Όλοι οι «μεγάλοι» Παριανοί ψαράδες εμφανίζουν 

φωτογραφίες στο facebook, με μεγάλα ψάρια που 
έχουν πιάσει. Ενώ χειρίζονται άψογα τις νέες τεχνο-
λογίες, ούτε ένας δε μας έχει κάνει την τιμή να μας 
παρουσιάσει την ψαριά του την ώρα που την πιάνει. Ε 
ρε δουλειές που πρέπει να κάνουν τα ιχθυοπωλεία… Η 
παραπάνω κακία δεν εξαιρεί ούτε το φαρμακέμπορο 
των συμπαθών τετράποδων, στον Περιφερειακό Πα-
ροικιάς. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Άδικα 
ανησυχούν; 

Στη τελευταία τους ανακοίνωση οι εργαζόμενοι της 
Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου γράφουν: «Ερχόμαστε με την επιστολή 
μας να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για 
το μέλλον της ΔΕΥΑ Πάρου αλλά και για το μέλ-
λον της διαχείρισης των υδάτων και των δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης στο νησί μας. Ερχόμαστε 
να εκφράσουμε τους φόβους μας για τον κίνδυνο 
ιδιωτικοποίησης των νερών της Πάρου.

(...) Ζητάμε λοιπόν από εσάς κ. Δήμαρχε Πάρου 
και από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου να συ-
γκαλεσετε άμεσα συνεδρίαση ώστε να τεθούν τα 
ανωτέρω προς συζήτηση και να παρθούν αποφά-
σεις τέτοιες που να καταδικάζουν κάθε είδους με-
θοδεύσεις που θα οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο 
την δημοτική επιχείριση ύδρευσης και αποχέτευ-
σης Πάρου και θα οδηγήσουν την εκμετάλλευση 
των νερών της Πάρου σε χέρια ιδιωτών».

Οι ανησυχίες των εργαζόμενων είναι αναίτιες; Η ξαφνι-
κή παρέμβαση του κ. Δημάρχου για να αποσπάσει υπαλ-
λήλους από την Δ.Ε.Υ.Α. και να καλύψει κάποια από τα 
κενά του Δήμου είναι έξω από το πλαίσιο που φοβίζει 
τους εργαζόμενους; Υπάρχει τέλος πάντων κίνδυνος να 
ιδιωτικοποιηθεί η εταιρία και η διαχείριση των νερών της 
Πάρου; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι πολύ εύκολες αν ανατρέξουμε στις απο-
φάσεις των κυβερνήσεων που υλοποιούν μνημονικές δεσμεύσεις και ξεπουλούν τον 
εθνικό μας πλούτο. 

Από το 2003 που επωλήθη το επιπλέον 20,3% της ΕΥΔΑΠ όπως είχε γίνει και 
παλαιότερα με την ΔΕΗ και με τον ΟΤΕ, δηλαδή, με τις κερδοφόρες κρατικές επιχει-
ρήσεις, υλοποιείται σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων του εθνικού μας πλούτου.

Η εμφάνιση της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ από το 2011, της ιδιωτικών συμφερόντων πλέον 
εταιρίας, κάνει φανερό το σχέδιο και για τα νησιά μας.

Η δέσμευση που υπάρχει στο κείμενο άρχων του «ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» και που το έχει υπογράψει και ο δήμαρχος μας, αναφέρει ότι: «θέ-
τουμε ως προτεραιότητα την παροχή δυνατότητας εκμετάλλευσης των δυ-
νατήτων του ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών». Μήπως αυτόπροσδιορίζει τις προθέσεις και της Δημοτικής Αρχής στη Παρο;

Είναι φανερό ότι σχέδιο υπάρχει και οι ανησυχίες των εργαζόμενων είναι από-
λυτα δικαιολογημένες. Όμως πρέπει μόνο οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου να 
ανησυχούν; Είναι επίσης φανερό ότι η προσπάθεια για την κερδοφορία της ιδιωτι-
κής επιχείρησης δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης 
του νερού. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα που η ιδιωτική ΔΕΗ έκοψε την παροχή 
ρεύματος από άρρωστο συνδρομητή, γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει τους λο-
γαριασμούς και επήλθε ο θάνατος του, λόγο του ότι ο αποθανών χρειαζόταν την 
ηλεκτρική ενέργεια για χρήση ιατρικού μηχανήματος.

Η τιμολογιακή πολιτική της ιδιωτικής εταιρίας για το νερό και για την αποχέτευση, 
αλλά και το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων θα διαμορφώνονται κάθε φορά με 
μόνο γνώμονα το κέρδος και όχι το κοινωνικό συμφέρον.

Δεν ανησυχούν λοιπόν άδικα οι εργαζόμενοι. Όλοι οι κάτοικοι της Πάρου πρέπει 
να ανησυχήσουν και να είναι σε ετοιμότητα, για να μην επιτραπεί το ξεπούλημα του 
νερού μας.

Λαουτάρης

4 | Με τη δύναμη της Φωνής

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φ. της Φωνής, η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει ένα αφιέ-

ρωμα στην ασφάλιση. Λόγω του «δαίμονα» του πληκτρολογίου, η συνέντευξη του 
Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων της «ING» Ελλάδας, κ. Γρηγορίου Παλαμίδα, 
γράφτηκε λάθος. Στο σημερινό μας φ. δημοσιεύουμε την ορθή συνέντευξη:

Ποιος ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στη σημερινή πραγματικότη-
τα; 

Γ.Π.: «Oι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σημα-
ντικές. Η συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών στον τομέα της υγείας και των 
συντάξεων αυξάνει την ανασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι στρέφονται σε λύ-
σεις συμπληρωματικών καλύψεων. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν 
να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο. 
Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών με τα αξιόπιστα, σύγχρονα προϊόντα 
και τη διαφανή εξυπηρέτηση, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις εταιρίες του 
κλάδου. Στην ING Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν σήμε-
ρα, δημιουργήσαμε λύσεις, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο εξυ-
πηρέτησης των πελατών μας, που συμβαδίζουν απόλυτα με τις νέες τάσεις που 
διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πελατών 
μας, συνεχίσαμε να δημιουργούμε και να προσφέρουμε ξεκάθαρα, σαφή και δίκαια 
ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις πραγματικές 
ανάγκες του πελάτη. Πρόκειται για τη σειρά καινοτόμων προϊόντων «Orange», που 
δίνουν ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση στις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες του 
κάθε πελάτη:

- Orange Cross: Διαθέτουν 4 διαφορετικές επιλογές (Orange Cross 1,2,3 και 4), 
ώστε να μπορεί κάθε πελάτης εύκολα να επιλέξει τις υπηρεσίες και τις παροχές 
που καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες του για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομεια-
κή περίθαλψη. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας σε όλα τα ιδιωτικά και 
δημόσια νοσοκομεία Ελλάδος και εξωτερικού. Επιπλέον, οι υπηρεσίες εξωνοσοκο-
μειακής φροντίδας προσφέρονται από αξιόπιστους παρόχους.

- Orange Easy: Σειρά προγραμμάτων ασφάλισης υγείας τα οποία, με ένα ιδιαίτε-
ρα προσιτό ασφάλιστρο, προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας φροντίδας σε έναν από τους δύο αξιόπιστους συνεργάτες της 
ING: το Δίκτυο Μονάδων του Νοσοκομείου Metropolitan ή το Δίκτυο Μονάδων 
της Βιοϊατρικής».

Καλύπτονται οι αμοιβές για επισκέψεις σε γιατρούς εκτός του Κέντρου 
Υγείας από την εταιρία με την οποία συνεργάζεστε;

Γ.Π.: «Τα προγράμματα της εταιρίας μας καλύπτουν τις αμοιβές για επισκέψεις 
σε συνεργαζόμενους γιατρούς  όλων των ειδικοτήτων, μέσω των συνεργαζόμενων 
με την ING παρόχων (Euromedica & Βιοιατρική) σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, 
με το πρόγραμμα Orange Easy παρέχονται διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές 
επισκέψεις στο διαγνωστικό κέντρο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» στην Πάρο, το οποίο διατηρεί 
συνεργασία με το νοσοκομείο Metropolitan».

Πως θα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου την 
ανάγκη για διαγνωστικές εξετάσεις εκτός του Κέντρου Υγείας;

Γ.Π.: «Με τα προγράμματά μας οι διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και ένα ετήσιο 
Check-up πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη Ελ-
λάδα και στο νησί μας εντελώς δωρεάν ή με συμμετοχή (ανάλογα με το πρόγραμμα 
που έχετε επιλέξει). Επιπλέον, με το πρόγραμμα Orange Easy παρέχονται διαγνω-
στικές εξετάσεις και ένα ετήσιο Check-Up στο διαγνωστικό κέντρο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» 
στην Πάρο, το οποίο διατηρεί  συνεργασία με το νοσοκομείο Metropolitan».

Με ποιο τρόπο εξυπηρετείται ένα επείγον περιστατικό από τις ιδιωτι-
κές ασφάλειες στα νησιά μας;

Γ.Π.: «Τα νοσοκομειακά  μας προγράμματα έχουν ενσωματωμένη στις παροχές 
τους την επείγουσα μεταφορά των ασφαλισμένων μας σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθενείας και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και επείγον. Επίσης, θα ήθελα να 
αναφέρω τη δυνατότητα της ομαδικής ασφάλισης όλων των κατοίκων μιας πόλης 
ή ενός νησιού με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο, όπως έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
μέσω της ING στην Αντίπαρο».



Ένθετο αφιέρωµα
στη θέρµανση
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξακολουθεί να είναι, όπως όλα
δείχνουν, το θέµατης θέρµανσης. Σκοπός του αφιερώµατος της «ΦΤΠ»,
που κρατάτε στα χέρια σας, είναι να σας παρουσιάσει εναλλακτικούς
τρόπους θέρµανσης, έτσι ώστε και ο φετινός χειµώνας, ως κόστος,
να µην φανεί «χρυσός».
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Τζανακόπουλος Αντώνης

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Αυτονοµίες θέρµανσης
Συντήρηση καυστήρων

Τηλ-Fax: 22840 41434 • Κιν: 694 5733997
E-mail: fasma_paros@yahoo.gr

Σαµαλτάνης Μιχάλης
εµπόριο υδραυλικών & ειδών θέρµανσης | υδραυλικές εγκαταστάσεις

• Αντλίες θερµότητας

• Υπέρυθρη θέρµανση

• Κεντρική θέρµανση

• Ενδοδαπέδια θέρµανση

• Ενεργειακά τζάκια

• Εγκατάσταση βιολογικών βόθρων

3ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας | τηλ. 22840 22136 | κιν. 6944 900855

Σαµαλτάνης Μιχάλης
εµπόριο υδραυλικών & ειδών θέρµανσης | υδραυλικές εγκαταστάσεις

 Εγκατάσταση βιολογικών βόθρων

3ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας | τηλ. 22840 22136 | κιν. 6944 900855

 Εγκατάσταση βιολογικών βόθρων

Νάουσα, Πάρου · Τηλ./Fax: 22840 51908
Κιν. 6982 155 962 · e-mail: tsoun@live.com

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ, ΞΥΛΟ, PELLET)
· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ
· ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84 400
τηλ: 22840 23796 & 21197
fax: 22840 21197 & 211 8009014

e-mail: stathero@otenet.gr
www.paros-statheros.gr

            Θέρµανση
         Κλιµατισµός
      Πυροσβεστικά είδη
   Μηχανολογικές µελέτες
Επεξεργασία νερού

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΙΝ.6944 605112 | ΤΗΛ.22840 92078

 Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξακολουθεί 
να είναι, όπως όλα δείχνουν, το θέµατης θέρµανσης. 
Σκοπός του αφιερώµατος της «ΦτΠ», που κρατάτε στα 
χέρια σας, είναι να σας παρουσιάσει εναλ-
λακτικούς τρόπους θέρµανσης, έτσι ώστε 
και ο φετινός χειµώνας, ως κόστος, να µην 
φανεί «χρυσός». 

Ως κακόγουστο ή κρύο αστείο θα µπο-
ρούσε να ακουστεί λίγα χρόνια πριν η ιδέα 
τοποθέτησης στο κέντρο του καθιστικού 
σας µιας παραδοσιακής ξυλόσοµπας. Το 
«ξεπερασµένο» µέσο θέρµανσης είχε πε-
ράσει στην… ιστορία ή στις αποθήκες των 
υπογείων, έως  σήµερα, που τα πράγµατα 
άλλαξαν. Βλέπετε, η κρίση -κατά το πενία- 
τέχνας κατεργάζεται… 

Η επιστροφή στην «ξεχασµένη» ή «ξεπε-
ρασµένη» µορφή θέρµανσης εξοικονοµεί 
σηµαντικό ποσό χρηµάτων για όσους σκέ-
φτηκαν να επενδύσουν σε µια θερµάστρα 
αυτού του τύπου, ενώ παράλληλα απαλ-
λάσσονται από τον βραχνά της κεντρικής 
θέρµανσης και του υψηλού κόστους της. 

Βέβαια, η εποχή της κλασικής ξυλόσο-
µπας πέρασε, αφού η παλιά µικρή θερ-
µάστρα από µαντέµι που όλοι σχεδόν 
θυµούνται, έχει αντικατασταθεί από υπερ-
σύγχρονες και κοµψές κατασκευές, πολ-
λών χρωµάτων µεγεθών και σχεδίων που αποδίδουν 
την διπλάσια και πλέον θέρµανση από τις αντίστοιχες 
του παρελθόντος. Ορισµένες µάλιστα διαθέτουν οθό-
νες υγρών κρυστάλλων για τον έλεγχο τους, ειδικό 
φωτισµό σε διάφορα σηµεία κ.α. 

Πολύ προσφιλής  λύση είναι η µετατροπή του συµ-
βατικού τζακιού σε ενεργειακό, που προσφέρει υψη-
λότερη απόδοση από το συµβατικό, επειδή εκµεταλ-

λεύεται τη ροή του ζεστού αέρα που δηµιουργείται 
από την καύση του ξύλου µέσα στο θερµοθάλαµο που 
περιβάλλει την εστία του. 

Στροφή όµως και στον… ηλεκτρισµό για την θέρµαν-
ση του σπιτιού κάνουν αρκετοί καταναλωτές προκει-
µένου να γλιτώσουν χρήµατα από τη χρήση του πετρε-
λαίου θέρµανσης. Κλιµατιστικά, ηλεκτρικά καλοριφέρ 
και θερµοσυσσωρευτές µπαίνουν στο µικροσκόπιο 
των πολιτών, αφού η τιµή του ρεύµατος είναι κατά 
πολύ φθηνότερη από την τιµή του µαύρου χρυσού.

Η χρήση του ηλεκτρισµού ως εναλλακτικού τρόπου 

θέρµανσης προσφέρει καθαριότητα, άνεση, ευκολία 
και στην περίπτωση των κλιµατιστικών, ταχύτητα. Το 
πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού είναι αρκετό για την 

έναρξη της θέρµανσης, τα αποτε-
λέσµατα της οποίας είναι άµεσα. 

Οι αντλίες θερµότητας που επί-
σης  παρέχουν µεγάλη αποδοτι-
κότητα, αλλά και  τα καλαίσθητα 
πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης (που 
εξασφαλίζουν περιβάλλον υγιούς 
και γλυκιάς θαλπωρής, αποτελούν 
σοβαρή λύση θέρµανσης) έχουν 
µπει δυναµικά στην αγορά. 

Η ενδοδαπέδια θέρµανση χωρίς 
σώµατα, καλοριφέρ ή άλλες «ορα-
τές» συσκευές, τα τελευταία χρόνια 
χρησιµοποιείται ευρέως, κυρίως 
λόγω της εξοικονόµησης χώρου, 
αλλά και της οικονοµικής λειτουρ-
γίας και της δυνατότητας λειτουρ-
γίας µε οποιοδήποτε καύσιµο (πε-
τρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) 

Η επιλογή νέου µέσου θέρµαν-
σης όπως επίσης  και η συντήρηση 
του υφιστάµενου µέσου, απαιτεί 
την έρευνα αγοράς και επιλογή 
εξειδικευµένων επαγγελµατιών. 

Έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα και η οικονοµία, όχι 
µόνο της αγοράς αλλά και η βελτιστοποίηση του οι-
κιακού ή επαγγελµατικού περιβάλλοντος όπως και η 
οικονοµία χρήσης. 

Μέσα από αυτό το αφιέρωµα της ΦτΠ οι επαγγελ-
µατίες σας ενηµερώνουν και σας προτείνουν. Εσείς 
επιλέγετε!     

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Θέρµανση,
το πιο δύσκολο κουίζ του χειµώνα



www.fonitisparou.gr

Πρόδροµος · Πάρος
Τηλ.: 22840 41598 · Fax: 22840 42936 · Κιν.: 6944 556 610
 Site: www.pantelaios.gr · E-mail: info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

• Ενεργειακά τζάκια,
   αερόθερµα, καλοριφέρ
• Σόµπες ξύλου & pellet
• Καυστήρες pellet & ξύλου
• Καµινάδες & υλικά
   για εγκαταστάσεις σε σόµπες & τζάκια
• Ξύλα (ελιά | οξυά | δρυς | δαδί)
• Pellet
& η µεταφορά δωρεάν σε όλη την Πάρο

Πολλαπλές επιλογές εναλλακτικής θέρµαν-
σης, όπως είναι τα ενεργειακά τζάκια και οι σό-
µπες ξύλου, µπορείτε να αξιοποιήσετε και φέ-
τος, εφόσον έχετε αποφασίσει να απαλλαγείτε 
οριστικά από το πετρέλαιο.   

ΕΝΕΡΓΕΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ – ΣΟΜΠΕΣ  

Ξεκινώντας από τα ενεργειακά τζάκια, πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι πρόκειται για µια εξαιρετική 
επιλογή, καθώς παρέχουν πλέον τη δυνατότη-
τα διανοµής θερµού αέρα µέσω αεραγωγών σε 
όλο το σπίτι. Εξωτερικά, η κύρια διαφορά ενός 
παραδοσιακού τζακιού και ενός ενεργειακού εί-
ναι ότι η εστία κλείνει µε γυάλινο πορτάκι. Εκεί 
βρίσκεται και η µεγάλη διαφορά στην απόδοση. 
Κλείνοντας την εστία, γίνεται έλεγχος του πο-
σοστού οξυγόνου που διοχετεύεται στη φλόγα 
µε αποτέλεσµα την ποιοτικότερη καύση και τις 
µικρότερες απώλειες θέρµανσης από την καµι-
νάδα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα µετα-
τροπής ενός κλασικού τζακιού από πυρότουβλα, σε κλειστού, ενεργειακού τύπου, 
ενσωµατώνοντας µια ειδική κασέτα – εστία, µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση των πα-
ραπάνω αναφερόµενων πλεονεκτηµάτων, χωρίς πολύ κόπο. 

Τα εν λόγω τζάκια απαιτούν µόλις έξι κιλά ξύλου ανά ώρα, έναντι 20 κιλών των 
συµβατικών τζακιών. Επίσης, µπορούν να κάψουν και βιοµάζα (pellets) εκπέµπο-
ντας µόνο 6 γραµµάρια αερίων µε άνθρακα ανά ώρα , σε σχέση µε τα 47 γραµµάρια 
των παραδοσιακών τζακιών. Ασφαλώς, κατακόρυφα αυξηµένη είναι και η ασφάλεια, 
καθώς η κλειστή πόρτα σηµαίνει πως µπορείτε να λείπετε από το σπίτι ενόσω το 

τζάκι λειτουργεί. 
Με τον τρόπο αυτό, το ενεργειακό τζάκι κα-

τορθώνει να αξιοποιήσει το 70% -90% της θερ-
µογόνου απόδοσης του ξύλου, έναντι µόλις 
10% - 15% του συµβατικού τζακιού. 

Τα ενεργειακά τζάκια εκµεταλλεύονται στο 
µέγιστο τη ζέστη που τα ίδια παράγουν, µε την 
καύση στον χώρο της εστίας, είτε διοχετεύοντας 
την γρήγορα και σωστά στον αέρα (αερόθερµο 
ενεργειακό τζάκι), είτε διοχετεύοντας τη στο 
νερό του δικτύου θέρµανσης (τζάκι καλοριφέρ), 
αποκτώντας έτσι πλήρη αυτονοµία θέρµανσης. 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ       

- Η επιλογή των ξύλων θα πρέπει να γίνεται 
µε µεγάλη προσοχή. Ορισµένα είδη παράγουν 
πολύ µεγάλο καπνό και έχουν δυσάρεστη οσµή 
ή «σκάνε». Προτιµάµε δρυ, που έχει µεγαλύτε-
ρη διάρκεια καύσης, και οξιά, που δίνει ωραία 

φλόγα χωρίς προβλήµατα. Το πεύκο ή το έλατο αρπάζουν γρήγορα και δίνουν µεγα-
λύτερη φλόγα, αλλά πρέπει να τα χρησιµοποιούµε κυρίως για προσάναµµα και όχι 
για συνεχή χρήση. 

- Επιλέγουµε µόνο φυσικά ξύλα. Αποφεύγουµε βαµµένα και βερνικωµένα ξύλα, 
περασµένα από λαδοµπογιές, κοµµάτια από έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό. 

- Αποφεύγουµε τη χρήση χηµικών προσαναµµάτων, µε παράγωγα πετρελαίου και 
άλλες ανθυγιεινές ουσίες, αλλά µόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά. 

- ∆εν αγοράζουµε ξυλεία εµποτισµένη µε χηµικά.
Παντελαίος Χρήστος

Προϊόντα & τρόποι θέρµανσης
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Περιφερειακός Παροικίας • Τηλ/Fax: 22840 27546 • e: klimatismos.paros@yahoo.gr

σύσταση, υποβολή, διαχείριση φακέλων
των προγραµµάτων εξοικονόµηση ενέργειας

• Κλιµατισµός • Αερισµός • Αντλίες θερµότητας

• Ηλιακές υποβοηθήσεις • Ενδοδαπέδια θέρµανση

• Ζεστά νερά χρήσης • Θερµαντικά σώµατα

των προγραµµάτων εξοικονόµηση ενέργειας

• Κλιµατισµός • Αερισµός • Αντλίες θερµότητας

...από το 1993συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Πάρο & Αντίπαρο
Μπαρµπαρής Φίλιππος

Βασικός πυλώνας στην εξοικονόµηση ενέργειας είναι η αναβάθµιση του συστή-
µατος θέρµανσης. Οι αντλίες θερµότητας αποτελούν την οικονοµικότερη επιλογή, 
όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα του ΕΜΠ (www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/
node/1051), ικανοποιώντας τις ανάγκες µας για θέρµανση, ψύξη και Ζ.Ν.Χ., για αυτό 
εντάσσονται σε όλα στα προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης.
• Πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον: που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων 

οι κατοικίες ανήκουν σε χαµηλή ενεργειακή κατηγορία. Το πρόγραµµα παρέχει 
οικονοµικά κίνητρα στους ωφελούµενους (έως 70% επιχορήγηση, 100% άτοκο 
δάνειο) για να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές παρεµβάσεις που βελτιώνουν την 
ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους, µε τον επιλέξιµο προϋπολογισµό να φτά-
νει τις 15.000€. Οι επιλέξιµες εργασίες από το πρόγραµµα είναι:

1. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συµπεριλαµβανο-
µένου του δώµατος/στέγης και της πιλοτής.

2. Αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης.
3. Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού χρή-

σης (αντλίες θερµότητας, ηλιακά συστήµατα κτλ)
• Συµψηφισµός προστίµων του ν.4178/13 µε εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης: 

Το ποσό του συµψηφισµού µπορεί να φτάσει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ει-
δικού προστίµου, εφόσον το κτίριο αναβαθµιστεί κατά µια τουλάχιστον ενεργεια-
κή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 
30% (πχ. τοποθέτηση θερµοµόνωσης, αντικατάσταση κουφωµάτων, αναβάθµιση 
συστήµατος θέρµανσης και Ζ.Ν.Χ.) (ΦΕΚ Β΄2440/2014)

• Net Metering: Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο (ΦΕΚ 235Α/2013) θεσµοθετήθηκε η 
δυνατότητα των αυτοπαραγωγών να κάνουν χρήση του Νet Μetering, µε το οποίο 

γίνεται ενεργειακός συµψηφισµός της παραγόµενης ενέργειας από τους φωτο-

βολταϊκούς σταθµούς και σταθµούς µικρών ανεµογεννητριών, µε την καταναλι-

σκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις τους.

Μαρέ Ειρήνη

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

klimatismos.gr

Αναβαθµίστε το χώρο σας - εξοικονοµήστε ενέργεια

Βήχας, καταρροή, φτάρνισµα, δύσπνοια,
άσθµα, επιπεφυκίτιδα, εξανθήµατα...

πόσοι από εµάς αναγνωρίζουµε κάποιο σύµπτωµα
από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζουµε τον υπεύθυνο της ταλαιπωρίας µας;

Με µια απλή εξέταση αίµατος που πραγµατοποιούµε

στη          "διάγνωση" και σε συνεργασία
µε έµπειρους γιατρούς αλλεργιολόγους,

διερευνούµε τις αλλεργικές παθήσεις
και προχωράµε σε θεραπείες

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr
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Με το νέο σύστηµα Lifetherm 
powered by DOPPLER, η 
υπέρυθρη θέρµανση γίνεται 
προσιτή για όλους   

Τι ακριβώς είναι υπέρυθρη θέρµανση;
Αν και θεωρούµε ότι είναι πλέον γνωστός σε 

γενικές γραµµές ο όρος «υπέρυθρη θέρµανση», 
πρέπει να υπενθυµίσουµε ακόµη µία φορά τα 
βασικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για ένα 
καινοτόµο σύστηµα θέρµανσης, που βασίζεται 
στην εκποµπή υπέρυθρης θερµότητας, όµοιας 
µε την ευεργετική ακτινοβολία του ήλιου. Τα 
θερµαντικά εκπέµπουν υπέρυθρη θερµότητα 
µέσα στο ίδιο φάσµα ακτινοβολίας που εκπέ-
µπεται από το ανθρώπινο σώµα, αυτήν που οι 
επιστήµονες ονοµάζουν «βιογενετικό υπέρυ-
θρο ή φως της ζωής». Επειδή όµως η υπέρυ-
θρη εκποµπή έχει την ιδιότητα να ζεσταίνει απ’ 
ευθείας τα αντικείµενα και τους ανθρώπους 
έχουµε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στην οικονοµία, 
λόγω αποφυγής των απωλειών του θερµού αέρα, που 
ως γνωστόν είναι το µέσο θέρµανσης στα συµβατικά 
συστήµατα θέρµανσης.

Τι επιτυγχάνουµε µε την υπέρυθρη θέρµανση;
    Με το σύστηµα αυτό, επιτυγχάνουµε ότι και η φύση: 
Οικονοµία: Η θερµική ενέργεια δεν χάνεται πριν φτά-

σει στην γη, δεσµευόµενη από τον αέρα. 
Στέγνωµα υγρασίας: Όλοι γνωρίζουµε πως µόνο µε 

τον ήλιο στεγνώνουµε τα υλικά σε βάθος. Άλλος τρόπος 
δεν υπάρχει… Μοναδικός φυσικός τρόπος, η υπέρυθρη 
ακτινοβολία. 

Ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των οργανισµών.

Γιατί να επιλέξω το νέο σύστηµα  Lifetherm powered 
by DOPPLER; 

Το σύστηµα  Lifetherm powered by DOPPLER κατα-
φέρνει να συνδυάσει άριστα  τα µοναδικά πλεονεκτήµα-
τα της υπέρυθρης θέρµανσης και στους τέσσερις τοµείς, 
δηλαδή της οριστικής εξάλειψης της υγρασίας, των ευ-
εργετικών επιδράσεων στην  υγεία, της λειτουργικότη-
τας και αισθητικής του χώρου και της οικονοµίας. Ειδικά 
στον τοµέα της οικονοµίας δίνει δυναµικό παρόν αφού 
τα σώµατα ,εκτός της µακροπρόθεσµης εξοικονόµησης 
ενέργειας, χάρις στον ειδικό σχεδιασµό τους αλλά και 
των λειτουργικών τους στοιχείων, έρχονται κοντά µας 
σε πολύ ελκυστικές τιµές ώστε να µην αποτελεί πλέον 
εµπόδιο η αγορά τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα 
σώµατα κατασκευάζονται εξ΄ολοκλήρου στην Ελλάδα, 
στοιχείο που από µόνο του είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, 
παραδίδονται µαζί µε τον εξοπλισµό τους γρήγορα και 
υπεύθυνα ενώ και η κάλυψη στην σπάνια περίπτωση 
επισκευής είναι άµεση.

Πως επενεργεί το νέο σύστηµα  Lifetherm powered 
by DOPPLER στους τοµείς του στεγνώµατος της υγρα-
σίας, της υγείας και της αισθητικής;

    Με το σύστηµα,  Lifetherm powered by DOPPLER, 
µπορούµε πιά να πούµε χωρίς δισταγµό  «τέλος στην 
υγρασία». Πριν όµως εξηγήσουµε γιατί πλεονεκτεί το 
συγκεκριµένο σύστηµα έναντι άλλων, θα πρέπει να 
υπενθυµίσουµε τον τρόπο που η υπέρυθρη θέρµανση 
στεγνώνει την υγρασία. Η διαδικασία ακολουθεί έναν 
πολύ φυσικό νόµο: Η υγρασία που είναι σε αέρια µορ-
φή, υγροποιείται και µεταφέρεται στο πιο ψυχρό σώµα. 

Στην περίπτωση των συµβατικών συστηµάτων, που 
θερµαίνουν αέρα, τα πιο κρύα στοιχεία είναι οι τοίχοι και 
τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία. Άρα η υγροποίηση γίνε-
ται εκεί, ενώ η ατµόσφαιρα ξεραίνεται. Κάποιες φορές 
µάλιστα είναι πολύ υγρή, όταν το όριο κορεσµού των 
δοµικών στοιχείων έχει ξεπεράσει την δυνατότητα του 
να αποθηκεύει υγρασία, οπότε εκπνέεται συνεχώς στην 
εσωτερική ατµόσφαιρα σε ποσότητες ανώτερες από τα 
επιτρεπτά όρια. 

Με το σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης, τα πράγµατα 
λειτουργούν ακριβώς αντίθετα: Ο αέρας είναι το ψυχρό-
τερο στοιχείο, οπότε συνεχώς η υγρασία, µεταφέρεται 
από τους τοίχους (θερµότερο σώµα), στον αέρα (ψυ-
χρότερο σώµα). Αυτή η υγρασία είναι πάντα ωφέλιµη, 
διότι η ποσότητα της που προέρχεται από στεγνούς τοί-
χους, είναι πάντα µικρή και ευπρόσδεκτη. Εκτός και να 
οι τοίχοι είναι πολύ υγροί, οπότε τον πρώτο καιρό µέχρι 
να στεγνώσουν, χρειάζονται αερισµοί ή ακόµα και συνε-
χείς, µε ένα µικρό παράθυρο ή χαραµάδα ανοιχτή. Αντί 
συχνών αερισµών, αυτό λύνεται για τις πρώτες ηµέρες 
µε ταυτόχρονη χρήση αφυγραντήρα, που απορροφά 
άµεσα την εκπνεόµενη υγρασία των τοίχων. 

Όµως υπάρχει και ένας δεύτερος βασικός λόγος που 
στεγνώνει η υγρασία των τοίχων: Τα υλικά έχουν την 
ιδιότητα να απορροφούν σε βάθος την υπέρυθρη ακτι-
νοβολία και αυτονόητα να στεγνώνουν – ακριβώς το 
ίδιο, που γίνεται µε τον ήλιο. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι απαραί-
τητο να βοηθάει σ΄αυτό και ο τρόπος που ένα σώµα 
υπέρυθρης θέρµανσης είναι κατασκευασµένο.  Στο σύ-
στηµα Lifetherm powered by DOPPLER, η έµφαση έχει 
δοθεί στο πόσο γρήγορα απορροφούν τα δοµικά στοι-
χεία, τα έπιπλα αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος σαν αντικεί-
µενο την ευεργετική ακτινοβολία. Πράγµατι, το σύστηµα 
έχει καταφέρει να µειώσει στο µισό τον χρόνο απόκτη-
σης της αίσθησης θερµικής άνεσης από τον άνθρωπο 
που σηµαίνει ότι σε αυτό το χρονικό διάστηµα έχουν 
ήδη θερµανθεί και έχουν αρχίσει να στεγνώνουν απο-
τελεσµατικά οι τοίχοι, τα δάπεδα και οτιδήποτε περιέχει 
υγρασία. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού µε αυτόν τον 
τρόπο εξοικονοµείται ηλεκτρική ενέργεια οπότε συνο-
λικά σε µια πλήρη εγκατάσταση µιάς κατοικίας σε διά-
στηµα ενός µηνός το όφελος είναι µεγάλο. Σε ότι αφορά 
στις ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, το νέο σύστηµα 
Lifetherm powered by DOPPLER και εδώ αποδεικνύε-
ται καθοριστικό. ∆εδοµένου ότι  η υπέρυθρη εκποµπή 
θερµότητας θερµαίνει, όπως προαναφέρθηκε, µόνον τα 

αντικείµενα πυκνής µάζας, εποµέ-
νως ο αέρας θερµαίνεται σε δεύτε-
ρο χρόνο αφού έλθει σε επαφή µε 
αυτά, δηλαδή ήπια και οµοιόµορφα, 
αποφεύγονται έτσι τα θερµά ρεύ-
µατα αέρος που µεταφέρουν τις 
ιώσεις, τα µικρόβια, τις σκόνες και 
τους µικροοργανισµούς. Οι πνευ-
µονολόγοι το γνωρίζουν αυτό και 
συστήνουν ανεπιφύλακτα στους 
ασθενείς, συστήµατα θέρµανσης µε 
υπέρυθρη θερµότητα. 

Όµως, εκτός των άλλων, η υπέ-
ρυθρη εκποµπή θερµότητας, είναι 
απολύτως ευεργετική για όλα τα 
συστήµατα του οργανισµού. Όλοι 
έχουµε την εµπειρία της ανακούφι-
σης, κάποιου κρυολογήµατος µας 
ή κάποιου µυοσκελετικού πόνου, 
κατά την έκθεση µας στον ήλιο, 
σε µια κρύα µέρα του χειµώνα. Η 
υπέρυθρη εκποµπή θερµότητας, 
ενισχύει συνεχόµενα το ανοσο-

ποιητικό µας σύστηµα, ευνοεί την καλή λειτουργία του 
αίµατος, επιταχύνει την θεραπεία των κακώσεων, καίει 
τα λίπη του οργανισµού, χαλαρώνει το νευρικό σύστη-
µα, αποδίδει καλύτερο και ελαφρύτερο ύπνο στον χρή-
στη ενώ του χαρίζει ευεξία µε το ξύπνηµα. Στον τοµέα 
της αισθητικής, το νέο σύστηµα Lifetherm powered by 
DOPPLER φέρνει µια πραγµατικά επανασταστική και-
νοτοµία. Για πρώτη φορά παρέχεται στους χρήστες των 
σωµάτων η δυνατότητα να εκτυπώσουν στα σώµατα 
θέµατα µε διαφορετικές τεχνοτροπίες. 

Συγκεκριµένα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από 
εσάς, έτοιµων θεµάτων από την συλλογή εικαστικών 
δηµιουργών της Lifetherm, από την ηλεκτρονική τρά-
πεζα του Bigstock, δικών σας εικόνων ή ακόµη και δι-
κών σας φωτογραφιών (υψηλής ανάλυσης) µε γραφι-
στικές παρεµβάσεις της Lifetherm. Εκεί όµως που το 
σύστηµα  Lifetherm powered by DOPPLER ξεπερνάει 
τις προσδοκίες είναι η τεχνοτροπία κρακελέ. Πρόκειται 
για ειδική επεξεργασία των επιφανειών ώστε να πα-
ρουσιάζουν ένα εντελώς νέο και πρωτότυπο εικαστικό 
αποτέλεσµα που προσθέτει χαρακτήρα στον χώρο που 
µπαίνει. Επίσης, όλες οι παραπάνω µορφές εκτυπώσε-
ων και επεξεργασιών µπορούν να επικαλυφθούν µε 
προστατευτικό βερνίκι για ακόµη περισσότερη προστα-
σία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Το νέο σύστηµα Lifetherm powered by DOPPLER, 
όπως και κάθε άλλο παρόµοιο σύστηµα, έχει και άλλα 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αξίζει να αναφερθούν.

1.  Τοποθετείται πολύ εύκολα στον τοίχο.
2.   Αρκεί µια πρίζα από µονοφασική παροχή.
3.  Μεταφέρεται εύκολα σε πιθανή µετακόµιση.
4.  ∆εν έχει έξοδα και ταλαιπωρία συντήρησης όπως 

τα συµβατικά συστήµατα (παράγοντας και οικονοµίας).
5.  ∆εν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος.
6.  Λόγω της περιορισµένης (σχεδόν της µισής) εγκα-

τεστηµένης ισχύος από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 
θέρµανσης, στο µέλλον θα χρειαστεί η µισή απόκτηση 
πηγών ενέργειας εάν ο χρήστης αποφασίσει να αυτο-
νοµηθεί, όπως για παράδειγµα σε περίπτωση σύνδεσης 
µε αυτόνοµο σύστηµα φωτοβολταικών σωµάτων. Ετσι, 
επιτυγχάνεται έως και απόλυτη απεξάρτηση από το δί-
κτυο της ∆.Ε.H.

Χρήστος Μαύρης

Υπέρυθρη θέρµανση
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• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων

Αντλίες θερµότητας

 Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων Π.Ε.Ρ.Π.Α

Ηλιοθερµικά συστήµατα

•
•

•

Αλυκή Πάρου | Τηλ: 22840 91950 | Fax: 22840 91713 | Κιν: 6977 354429
E-mail: pantelai@otenet.gr | www.pantelaiosparos.gr

Σοµπόνης
Νικόλαος

Καυσόξυλα

Πρόδρομος • τηλ. 6971624526 & 6974392220

δωρεάν
µεταφορά
στο χώρο σας

έξυπνες λύσεις για θέρµανση - κλιµατισµό

Θερµοποµποί Nobo • Atlanta

Κλιµατιστικά  Sharp • Funai • Daewoo • Sanyo

∆ηµήτρης & Άγγελος Φραγκούλης  Παροικιά | τηλ. 22840 21177 | κιν. 6937 433810

Λέβητες για οικονοµία έως 50% µε δυνατότητα καύσης
κάθε στερεού καυσίµου (pellet, βρώµη, πυρηνόξυλο,
τσόφλια, ξύλο, κάρβουνο κ.α.)

 ΛΕΒΗΤΕΣ KOSTRZEWA  FUZZY LOGIC

σας προµηθεύουµε pellet πιστοποιηµένο
& καθαρό πυρηνόξυλο

Η ηλιοθερµική τεχνολογία (ή 
αλλιώς, ηλιοθερµία) µετατρέπει 
την ηλιακή ενέργεια σε χρήσιµη 
θερµότητα: οικονοµικά, αποδο-
τικά και µε ασφάλεια.Το µόνο 
που χρειάζεται είναι η ηλιακή 
ακτινοβολία και η τεχνολογία 
των ηλιακών συστηµάτων. Αρ-
κεί ένας ηλιακός συλλέκτης 
µεγέθους 4 έως 6 τετραγωνικά 
µέτρα, ώστε να τροφοδοτήσει µε 
ζεστό νερό ένα µέσο νοικοκυ-
ριό 4 ατόµων. Με αυτό το τρόπο 
η ηλιοθερµία καλύπτει το 25% 
της ανάγκης του ανθρώπου για 
ενέργεια. Έπειτα, µπορείτε να 
εξοικονοµήσετε ευκολα, περί-
που το 80% της ενέργειας που 
καταναλώνεται για την θέρµαν-
ση του χώρου,µε µοναδική προϋπόθεση να υποστηρίζετε τη θέρµανσή σας µε ηλι-
ακή ενέργεια. 

Η τιµή ενός ηλιοθερµικού συστήµατος ποικίλει ανάλογα µε την εγκατάσταση και 
τις απαιτούµενες ανάγκες. Στην αγορά υπάρχει µεγάλη γκαµα συλλεκτών, δοχείων 
και ηλιακών ελεγκτών, έτσι σε κάθε εγκατάσταση επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά, 
µε αποτέλεσµα να καλύπτονται οι ανάγκες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Μην 
ξεγελίεσται µε το αυξηµένο ίσως κόστος κάποιων προιόντων, ο σηµαντικότερος πα-
ράγοντας εντέλει, είναι η απόσβεση της επένδυσή σας.

Ηλιακή Θέρµανση: Απεριόριστη 
θερµική ενέργεια από τον Ήλιο

Σηµαντική οικονοµία στη θέρ-
µανση και το ζεστό νερό χρήσης, 
προσφέρει σε µία κατοικία, η εγκα-
τάσταση ενός Ηλιοθερµικού Συ-
στήµατος. 

Η διαρκής αύξηση της τιµής του 
πετρελαίου θέρµανσης και γενικά 
των καυσίµων οδηγεί στην αναζή-
τηση εναλλακτικών τρόπων θέρ-
µανσης µε σκοπό τη µείωση του 
κόστους της χρήσης της. Μια από 
τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτι-
κές λύσεις για τη χώρα µας είναι η 
ηλιοθερµία για την ηλιακή θέρµαν-
ση της κατοικίας.

Πλεονεκτήµατα Ηλιοθερµίας

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την αξιοποίηση 
της ηλιακής θερµότητας. Είναι γεγονός ότι η ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στην Ελ-
λάδα είναι 1300 έως 1700 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό µέτρο. Καθαρή ενέργεια 
σε άφθονες ποσότητες! Με µια ηλιοθερµική εγκατάσταση είναι δυνατή η θέρµανση 
του νερού χρήσης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πάνω από τους 60 °C – σχεδόν 
δωρεάν. Έτσι, οι ηλιακές εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου το 70% των συνολικών 
απαιτήσεων σε θερµότητα. Κατά συνέπεια, η συµβατική θέρµανση απαιτείται µόνο 
στο υπόλοιπο 30% αντί για το 100%. Έτσι εξοικονοµείται CO2, ενέργεια και µειώνο-
νται τα έξοδα!

Παντελαίος Γιάννης

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ: Επενδύστε στην Ηλιοθερµία
για τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας
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δίνουµε τη λύση και στη θέρµανση

λέβητες | καλοριφέρ | αντλίες θερμότητας | ενδοδαπέδια θέρμανση

Τι είναι η ενδοδαπέδια θέρµανση / 
δροσισµός;

Είναι ένα σύστηµα θέρµανσης είτε δρο-
σισµού το οποίο προέρχεται από το εσω-
τερικό του δαπέδου.

Ποια είναι τα ήδη της ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης;

A. Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρµανση
Όλο το δάπεδο ενός χώρου είναι δι-

αστρωµένο µε ηλεκτρικές καλωδιώ-
σεις (ηλεκτρικές αντιστάσεις) οι οποίες 
τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική ενέργεια 
από το δίκτυο. Το σύστηµα αυτό δεν παρέ-
χει τη δυνατότητα δροσισµού.

B. Υδραυλική ενδοδαπέδια θέρµανση 
και δροσισµός

Σε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέ-
δου εγκιβωτίζονται ειδικοί σωλήνες στους οποίους 
διοχετεύεται ζεστό νερό, εάν θέλουµε να επιτύχουµε 
τη θέρµανση ενός χώρου είτε κρύο νερό, εάν πρόκει-
ται για το δροσισµό του. Σε ένα υδραυλικό ενδοδαπέδιο 
σύστηµα υπάρχουν πολλές επιλογές ως προς την πηγή 
που θα παράγει το νερό τροφοδοσίας του, όπως είναι 
οι λέβητες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), οι αντλίες θερ-
µότητας, η γεωθερµία, η ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικοί 
λέβητες, λέβητες ξύλου είτε pellet κ.α.

Πώς ακριβώς δουλεύει η ενδοδαπέδια θέρµανση;
Στην ενδοδαπέδια θέρµανση το δάπεδο λειτουργεί 

ως θερµαντικό σώµα. Οι σωλήνες κατανέµουν τη θερ-
µότητα εκεί που χρειάζεται (και όχι στο υπόγειο ή στους 

εξωτερικούς τοίχους) και αποδίδουν µε ελάχιστη αδρά-
νεια και µε χαµηλότερη θερµοκρασία του νερού προ-
σαγωγής. Εξάλλου, εξαιτίας της ειδικής συστάσεως του 
θερµοµπετόν (που είναι απαλλαγµένο από φυσαλίδες 
αέρα), όλη η θερµότητα ακτινοβολείται στον εσωτερικό 
χώρο. Ακόµα, η πυκνή διάστρωση των σωλήνων κοντά 
στους εξωτερικούς τοίχους αναχαιτίζει το ψύχος, ενώ η 
αραιότερη διάστρωσή τους στο εσωτερικό των δωµατί-
ων επιτρέπει την χαµηλότερη µετάδοση θερµικών φορ-
τίων. Χάρη στις µικρές θερµοκρασίες δαπέδου, περίπου 
26oC µε 28oC, δεν παρατηρούνται καθόλου µετακινή-
σεις αερίων µαζών µε ότι αυτό συνεπάγεται (αιωρού-
µενη σκόνη, βακτηρίδια, µικρόβια κ.α.).

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες πηγές 
ενέργειας, εκτός του πετρελαίου;

Η ενδοδαπέδια θέρµανση, λόγω της χαµηλής 
θερµοκρασίας του νερού που απαιτείται για τη 
λειτουργία της, µπορεί να συνδυασθεί ιδανικά µε 
οποιαδήποτε πηγή παραγωγής ενέργειας, όπως 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (λέβητες), οι αντλί-
ες θερµότητας, η γεωθερµία, η ηλιακή ενέργεια κ.α.

Τι παραπάνω προσφέρει η ενδοδαπέδια θέρµαν-
ση;

• Παρέχει τη δυνατότητα ενδοδαπέδιου δροσι-
σµού εάν τροφοδοτηθεί µε κρύο νερό.

• Εξοικονοµεί χώρο στο διαµέρισµα.
• Παρέχει δυνατότητα ανακαίνισης των χώρων.
• Μπορεί να λειτουργήσει και µε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας.
• Κατανέµει οµοιόµορφα τη θερµότητα παντού.
• Θερµαίνει µε ευχάριστο και βιολογικώς ορθό 

τρόπο, καθώς ζεσταίνει περισσότερο τα άκρα, αφή-
νοντας πιο δροσερό το κεφάλι.

• ∆εν αναδύονται οσµές.
• ∆εν υπάρχει περίπτωση τραυµατισµών, αφού 

δεν προεξέχουν σώµατα καλοριφέρ.
• Παρέχει δυνατότητα αυτονοµίας ακόµα και σε 

κάθε δωµάτιο.
• Λόγω των ειδικών συνθηκών υγρασίας και 

θερµοκρασίας, προστατεύονται έπιπλα, αντίκες, 
µουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφικής κλπ.

• Είναι εύκολη στη ρύθµιση και στο χειρισµό.
• Ηχοµονώνει τα δάπεδα.

Γ. Τριπολιτσιώτης (Πολύστροφος)

Ενδοδαπέδια θέρµανση



12 | Ειδικό ένθετο για τη θέρμανση Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Μελανίτης Παναγιώτης
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Ενδοδαπέδια θέρµανση
Ηλιοθερµία
Αντλίες θερµότητας
Ενεργειακά τζάκια

τηλ. 22840 24610
κιν. 6977 546340
e-mail. pmelanitis@yahoo.gr

Ενεργειακά τζάκια Nordpels
Ενεργειακές κασέτες Meteor

Περιφερειακός Παροικιάς
τ: 22840 24151 | κ: 698 5060133
e: panos8795@gmail.com

Εφόσον η επένδυση σε κά-
ποιον εναλλακτικό τρόπο θέρ-
µανσης θεωρείται πάνω από τις 
οικονοµικές σας δυνατότητες, 
τότε η βελτίωση του υφιστάµε-
νου συστήµατος είναι όχι µόνο 
απαραίτητη, αλλά και η πλέον 
σωστή κίνηση για τη σωστή 
απόδοση. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς 
του χώρου, ένας σωστά συντη-
ρηµένος λέβητας-καυστήρας 
προσφέρει µεγιστοποιηµένη 
απόδοση, κάτι που µεταφρά-
ζεται σε ιδιαίτερα σηµαντική 
εξοικονόµηση καυσίµου. Ει-
δικότερα, υπό προϋποθέσεις 
(προδιαγραφές λέβητα και ποι-
ότητα συντήρησης), µπορείτε 
να επιτύχετε εξοικονόµηση πε-
τρελαίου ακόµα και κατά 50%, 
καθώς ο λέβητας θα δουλεύει 
σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, 
εποµένως θα καίει και λιγότερο 
πετρέλαιο. Επιπλέον, µέσω της συντήρησης γλιτώνουµε και χρήµατα από το γεγο-
νός ότι ένας σωστά συντηρηµένος λέβητας δεν πρόκειται να εµφανίσει έκτακτες 
βλάβες µε τη συχνότητα και το κόστος ενός µη συντηρηµένου, ενώ µεγιστοποιείται 
και η διάρκεια ζωής του. 

Σε γενικές γραµµές, ο λέβητας απαιτεί συντήρηση σε ετήσια βάση. Η περίοδος 
συντήρησης του συγκροτήµατος λέβητα – καυστήρα ξεκινάει µε το τέλος της χειµε-
ρινής περιόδου  (Απρίλιο – Μάιο). Έτσι προστατεύετε το λέβητα από διάβρωση, ενώ 
παράλληλα η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη, αφού ο εγκατα-
στάτης-συντηρητής την περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραµµα-
τισµού του χρόνου εργασίας του. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ζητάτε πάντα από 
τον εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων που θα σας επισκεφθεί να σας δείξει το 
έντυπο της αδείας του. 

Απαραίτητη κρίνεται η συντήρηση και ο ετήσιος καθαρισµός της καµινάδας τζα-
κιού διότι: σε κάθε άναµµα του τζακιού συγκεντρώνεται καπνιά και πίσσα στον θόλο 
και στα τοιχώµατα της καµινάδας, µε αποτέλεσµα να µικραίνει η διατοµή της, εµπο-
δίζοντας την ελεύθερη ροή του καπνού, µε συνέπεια το τζάκι να µην «τραβάει» όπως 
πριν, να «µυρίζει» και να «καπνίζει».

Ταυτόχρονα η συσσώρευση πίσσας και καπνιάς µπορεί να προκαλέσει την ανά-
φλεξη από τις φλόγες των ξύλων, µε φθορές µικρότερες ή µεγαλύτερες στα υλικά 
της ή και την ολική καταστροφή της καµινάδας, ενδεχοµένως δεν αποκλείεται και 

η επέκταση της φωτιάς σε όλο 
το σπίτι.

  Ο ετήσιος καθαρισµός του 
τζακιού κρίνεται απαραίτητος, 
να τελεστεί τουλάχιστο µέχρι 
τον Οκτώβριο, όπου ξεκινά η 
νέα σεζόν.

Ο καθαρισµός και η διατήρη-
ση της ενεργειακής εστίας  του 
τζακιού σε καλή κατάσταση 
αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για τη σωστή λειτουργία του 
συστήµατος η οποία θα µας δι-
ασφαλίσει αποδοτική θέρµανση 
και σωστή λειτουργία για µεγά-
λο διάστηµα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να ακολουθούνται πιστά οι 
κανονισµοι συντήρησης που 
συστήνει η κατασκευάστρια 
εταιρία ενώ κάποιες βασικές 
συµβουλές είναι οι ακόλουθες:
• Σε καµία περίπτωση δεν 
καίµε υγρά ή βαµµένα ξύλα

• Τα ξύλα θα πρέπει να καίγονται µακριά από το τζάµι
• Το τζάµι καθαρίζεται µόνο όταν είναι τελείως κρύο µε ειδικό καθαριστικό υγρό
• ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ χηµικά υγρά για τον καθαρισµό της εστίας
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µπορεί όλα τα ενεργειακά τζάκια να συνο-

δεύονται από εγγύηση κάποιων χρόνων, ωστόσο στις περισσότερες, εάν όχι όλες, 
τις περιπτώσεις, η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή 
χρήση. Γι αυτό θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα στο κεφάλαιο «συντήρηση» του ενεργειακού τζακιού 
αποτελεί ο καθαρισµός της καµινάδας. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται όµως ο κα-
θαρισµός; Συνήθως η συχνότητα µε την οποία πρέπει να πραγµατοποιείται η συ-
γκεκριµένη διαδικασία αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος, ωστόσο, 
µπορούµε να πούµε ότι είναι σκόπιµο µια φορά το χρόνο να καλούµε εξειδικευµέ-
νο τεχνικό που θα ολοκληρώσει τον καθαρισµό της καµινάδας. Με αυτό τον τρόπο 
εξαλείφεται ο κίνδυνος ανεπιθύµητων µυρωδιών, µαυρίσµατος των τοίχων αλλά και 
πιθανής ανάφλεξης της καπνιάς η οποία µπορεί να καταστρέψει την εστία ή ακόµη να 
οδηγήσει και σε πυρκαγιά.

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η παραπάνω διαδικασία είναι γνωστή και ως µη-
χανικός καθαρισµός της καµινάδας και θα πρέπει να πραγµατοποιείται απαραιτήτως 
από εξειδικευµένο συνεργείο ή τεχνικό.

Εάν σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε κάποιο από αυτά τα υλικά που διατίθενται στο 
εµπόριο, καλό θα ήταν να συµβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

πηγή: thermansipress

Σέρβις για περισσότερα χρόνια
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Την περασμένη Πέμπτη 
(2/9), ο δήμαρχος Πάρου, 
κ. Κωβαίος, επισκέφθηκε 
τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 
όπου είχε συνάντηση με 
τη διοίκηση της εταιρείας 
και τους εργαζόμενους. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του γραφείου δημάρχου, 
«η επίσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε «στο πλαίσιο της 
ενδοαυτοδιοικητικής κινη-
τικότητας με στόχο την ορ-
θολογιστική κατανομή του 
προσωπικού του Δήμου 
και της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης και την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσι-
ών».

Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης ο κ. Κωβαίος, 
μεταξύ άλλων είπε: «Στό-
χος μας είναι να λειτουρ-
γήσει καλύτερα ο δήμος. 
Πρέπει να γίνει καλύτερη 
αξιοποίηση του εργατι-
κού δυναμικού. Ο Νόμος 
μας δίνει το δικαίωμα –με 
εντολή δημάρχου- να γίνει 
η οποιαδήποτε ενδο-αυ-
τοδιοικητική κινητικότητα. 
Προσπαθούμε να κάνουμε 
μια καλύτερη ορθολογιστι-
κή κατανομή του προσωπι-
κού. Βάσει των στοιχείων που έχουμε υπάρχει έλλειψη 23 εργαζόμενων στο δήμο. 
Το έχω πει και προεκλογικά. Σε οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση που θα θίγει τα 
συμφέροντα του Δήμου, θα είμαστε ενάντια. Αν δηλαδή π.χ. αποφασίσουν να κλεί-
σουν τη ΔΕΥΑΠ, θα είμαστε αντίθετοι. Το είπαμε και το ξεκαθαρίζουμε. Να μιλάμε 
αντρίκια. Θέλω λοιπόν τέσσερα άτομα από τη ΔΕΥΑΠ για διοικητικό προσωπικό. 
Η εργασιακή σας θέση δεν αλλάζει. Μισθολογική διαφορά δε θα έχετε. Θέλω να 
βρείτε λύση, για να μη βρω λύση από μόνος μου».

Υπέρ των απόψεων του κ. Κωβαίου, τάχθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, κ. Μίνα 
Κούτλα, που βρέθηκε στη συνάντηση και όπως είπε δεν εκπροσωπεί το σύλλογο 
των εργαζομένων του Δήμου, αλλά πήγε στη ΔΕΥΑΠ, διότι της το ζήτησε ο κ. Κω-
βαίος, ως προϊστάμενη των τεχνικών υπηρεσιών που είναι.

Αντίδραση των εργαζόμενων
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, εξήγησαν ότι η ενδο-κινητικότη-

τα τεσσάρων υπαλλήλων προς το Δήμο, θα δημιουργήσουν κενά στην επιχείρηση. 
Όπως είπαν η ΔΕΥΑΠ υπολειτουργεί ειδικά στο τεχνικό προσωπικό, ενώ στο διοι-
κητικό προσωπικό λειτουργούν οριακά. Αν φύγουν από το διοικητικούς τέσσερα 
άτομα, τότε θα παρουσιαστούν κενά στη ΔΕΥΑΠ.

Ακόμα, όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζόμενων, κ. Ελ. Φωτίου: «[…] εσείς προ-
σπαθώντας να λύσετε ένα πρόβλημα του Δήμου, δημιουργείται ένα άλλο πρό-
βλημα σε μία άλλη επιχείρηση, που είναι ειδικού σκοπού». Ακόμα, οι εργαζόμενοι 
εξέφρασαν την ανησυχία τους με τις μετατάξεις, διότι όπως υποστήριξαν πηγαί-
νοντας από τη ΔΕΥΑΠ στο Δήμο, μπορεί στη συνέχεια να θεωρηθούν πλεονάζων 
προσωπικό και να απολυθούν. 

Τέλος, όπως δήλωσαν, οικιοθελώς δεν πηγαίνει κανείς στο Δήμο και αν θέλει ο κ. 
Κωβαίος για τις μετατάξεις, ας εφαρμόσει το Νόμο.

Η ανακοίνωση των εργαζόμενων
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, εξέδωσαν ανακοίνωση για το θέμα, όπου μεταξύ άλ-

λων ισχυρίζονται τα παρακάτω:
«Με αφορμή τη δημοσκόπηση μέσω τηλεφώνου που διενεργήθηκε στην 

Πάρο από την εταιρεία Pulse RC, το διάστημα από 20-09-2014 έως 26-09-2014 
και αφορούσε τη διαχείριση του νερού στο νησί μας, με κύριο ερώτημα αν είναι 
καλύτερα να γίνεται η διαχείριση του νερού του νησιού σας από τον Δήμο και την 
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ή από την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., αλλά και δημοσιεύματα στον ηλε-
κτρονικό τύπο των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι ανάλογη δημοσκόπηση 
έγινε και σε άλλα νησιά (Νάξος, Λευκάδα κ.α.) και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την επαναφορά στο προσκήνιο της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. από τον κ. Υπουργό 

Υποδομών σε πρόσφατη 
αναφορά του και τον ρόλο 
της στη διαχείριση των 
υδάτων στα νησιά (εφημ. 
ΕΘΝΟΣ).

β) Την διακήρυξη των 
«60 Δημάρχων», μεταξύ 
των οποίων και ο Δήμαρ-
χος Πάρου, με την οποία 
αναγορεύουν σε κύριο 
μοχλό ανάπτυξης τον ιδι-
ωτικό τομέα και επί λέξη 
αναφέρουν «θέτουμε ως 
προτεραιότητες:… παροχή 
δυνατότητας εκμετάλλευ-
σης των δυνατοτήτων του 
ιδιωτικού τομέα για τη βελ-
τίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών… είμαστε δια-
τεθειμένοι να αναλάβουμε 
δράσεις για την προώθη-
ση της χρήσης και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων  όπως Συμπράξεις Δη-
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) , συμβάσεις, παρα-
χωρήσεις…».

γ) Την πρόθεση του Δη-
μάρχου Πάρου να ζητήσει 
από τη ΔΕΥΑΠ τη μετακί-
νηση υπαλλήλων προκει-
μένου να στελεχώσει κενές 
θέσεις στο Δήμο Πάρου 
(ν. 4257/2014), αποδομώ-

ντας έτσι τη Δημοτική Επιχείρηση η οποία ήδη είναι σοβαρά υποστελεχωμένη  και 
μετά δυσκολίας φέρουμε σε πέρας το κοινωφελές έργο της 

δ) Την ισχύουσα νομοθεσία που καθιστά τις ΔΕΥΑ λιγότερο ευέλικτες εφαρμόζο-
ντας πλέον τη Δημόσια Λογιστική, δυσκολεύοντας έτσι την αμεσότητα ενεργειών 
σε επείγουσες περιπτώσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε απαξίωση του έργου μας 
και θα καταστήσει κενό γράμμα την αναγκαιότητα ύπαρξης μας .

Ερχόμαστε με την επιστολή μας να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία 
μας για το μέλλον της ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ αλλά και για το μέλλον της διαχείρι-
σης των υδάτων και των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στο νησί μας. 
Ερχόμαστε να εκφράσουμε τους φόβους μας για τον κίνδυνο ιδιωτικοποί-
ησης των νερών της Πάρου (…).

(…) Μετά τη δημοσκόπηση που διενεργείται, τις αναγγελίες του Υπουργού αλλά 
και τους λόγους που προαναφέραμε, τα παραπάνω παύουν να είναι σενάρια. Επι-
σείουμε την προσοχή όλων, αιρετών και πολιτών της Πάρου. Πρέπει να σταματή-
σει η κίνηση αυτή στην αρχή της. Ο κίνδυνος της ιδιωτικοποίησης ελλοχεύει. Αν 
τελεσφορήσει η επίθεση τους, τα θύματα θα είναι οι δημότες με τις υπέρογκες 
αυξήσεις στα τιμολόγια και τις κακές υπηρεσίες που θα τους παρέχονται, το περι-
βάλλον και οι σαράντα οικογένειες των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ που θα χάσουν 
τη δουλειά τους. Ζητάμε λοιπόν από εσάς κ. Δήμαρχε Πάρου και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου να συγκαλέσετε άμεσα συνεδρίαση ώστε να 
τεθούν τα ανωτέρω προς συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις τέτοιες που 
να καταδικάζουν κάθε είδους μεθοδεύσεις που θα οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο 
την Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου και θα οδηγήσουν την 
εκμετάλλευση των νερών  της Πάρου σε χέρια ιδιωτών.

Ζητάμε να συνταχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΔΕΥΑΠ σε ενιαίο μέτωπο με τους εργαζόμενους προς το συμφέρον των Πα-
ριανών εξασφαλίζοντας τους επαρκές καθαρό πόσιμο νερό, αξιοπρεπείς συνθήκες 
υγιεινής και καθαρό περιβάλλον, ακτές και θάλασσες. Να αναδείξει το ρόλο και το 
έργο που συντελείται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΥΑΠ .Η βι-
ωσιμότητα των οποίων δεν κρίνεται από μια δημοσκόπηση αλλά είναι αντικείμενο 
εξειδικευμένης μελέτης (…)».

ΚΕΠ-ΟΣΑ
Η ΚΕΠ-ΟΣΑ με δελτίο τύπου ζήτησε έκτακτο μονοθεματικό δημοτικό συμβού-

λιο, υποστηρίζοντας ότι: «μετά την επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων της 
ΔΕΥΑΠ, και την επίσκεψη του δημάρχου στα γραφεία της επιχείρησης, πιστεύουμε 
ότι για μια ακόμη φορά, τα θέματα της ΔΕΥΑΠ αντιμετωπίζονται με προχειρότητα, 
χωρίς σχέδιο και προοπτική».

«Αποψίλωση» της ΔΕΥΑΠ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ενοί-
κιο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. 240.000 €. ∆ίνεται 
και µε ενοίκιο. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανεί-
ου. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες το-
ποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού  από 60 έως 
150 τµ σε τιµές κάτω του 
κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 1650 
τµ µε 10 ελιές, αµπέλι, οπω-
ροφόρα, βεράντες, πέργολες. 
Τιµή 95.000€. Έκπτωση στα 
µετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής. 
Τηλ. 6932285768 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πε-
ριοχή Αγ. Γεώργιος,  πωλείται 
οικόπεδο, 1.100 τµ, 300 µέτρα 
από τα θάλασσα. Τηλ.: 210-
3234577, 6947274378

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
- ΖΗΤΗΣΗ                          

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ από οικογέ-
νεια Ελλήνων προς ενοικίαση, 
στην Παροικία, µε τρία υ-
πνοδωµάτια και κήπο. Τηλ.: 
6944144212, 6984570429

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΈΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768 

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, 
ενοικιάζεται ή πωλείται 
διαµέρισµα δυάρι, µε θέα θά-
λασσα (150 µέτρα απόσταση), 
400 µέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Τηλ.: 6946378440 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται ή-
συχη µονοκατοικία, 240 τµ, 
πλήρως επιπλωµένη, εξο-
πλισµένη πλήρως µε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές. Με 
τρία υπνοδωµάτια, τρία µπά-
νια, θέα, κήπος, internet. Τιµή 
600,00 €. Τηλ.: 6932712722 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, κα-
τάστηµα ενοικιάζεται (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 τµ. 
Τηλ.: 6974362246 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται τρι-
άρι διαµέρισµα, επιπλωµένο ή 
µη, αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 100 
µέτρα από θάλασσα, µε θέα 
θάλασσα. Επίσης, ενοικιάζεται 
και µια επιπλωµένη γκαρ-
σονιέρα. Τηλ.: 2284023779, 
6973366992 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, µη 
επιπλωµένη 40τµ, 160 ευρώ. 
Τηλ. 6974601331

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται δια-
µέρισµα ορόφου, 60 τµ, µε δυο 
κρεβατοκάµαρες, ένα µπάνιο, 
κουζίνα, σαλόνι, θέρµαν-
ση , µεγάλη βεράντα µε θέα 
µπροστά, βεράντα πίσω. Τηλ 
: 6972281573 , 6949447185

ΣΩΤΗΡΕΣ (5-10’ από Πα-
ροικία), ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τµ, επιπλωµένη,  
µε ψυγείο, πλυντήριο ρού-
χων, air-condition, τζάκι, 
ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόρα-
ση. Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ), 
ενοικιάζεται ισόγειο 2άρι, 
επιπλωµένο, µε αυτονοµί-
α ∆ΕΗ και νερό. Για όλο το 
χρόνο, µε συµβόλαιο. Τηλ.: 
6977785214, 2109631639

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ελεύθερο πάρ-
κινγκ, απεριόριστη θέα 
και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet. Τηλ.: 6932331812 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 45 τ.µ. στην πλαγιά 
των Αγίων Αναργύρων. Πα-
νοραµική θέα. Air-condition. 
Τηλ.: 6973530583

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται, για φύλαξη 
ηλικιωµένων, για εσωτερική, 
στην περιοχή Λιβάδια.  Τηλ.: 
6937048960

ΚΥΡΙΑ ζητείται, για εργασία 
(λάτζα) σε σουβλατζίδικο στην 

Παροικία. Τηλ.: 2284027207  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ή Έργων 
Υποδοµής) ζητούνται, για τ-
ην Πάρο, µε τουλάχιστον 5 
χρόνια από κτήση πτυχίου 
και εµπειρία / επιµόρφωση 
σε θέµατα ασφάλειας και υ-
γείας της εργασίας. Εργασία 
ως Τεχνικοί και Συντονιστές 
Ασφαλείας πλήρους απασχό-
λησης (10 ώρες την ηµέρα, 
6 µέρες την εβδοµάδα) για 
20 µήνες. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο e-mail: nikos@
typoparos.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΚΟΠΕΛΑ, οµιλών Αγγλικά και 
Ελληνικά, ζητεί εργασία σε 
κατάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή για οποιαδήποτε άλλη σχετι-
κή εργασία. Τηλ.: 6949726724 

∆ΑΣΚΑΛΑ απόφοι-
τη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά 
∆ηµοτικού. Προσιτές τιµές. 
Τηλ. 6974626669 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ζητεί ερ-
γασία για φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6978439474 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ, 
Πτυχιούχος του Παιδαγωγι-
κού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης προσφέρεται για 
φύλαξη και δηµιουργική απα-
σχόληση παιδιών καθώς και 
για την µελέτη παιδιών ∆η-
µοτικού. Τηλ.: 6947634226, 
6989672598

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 

Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
παραδίδονται από καθηγήτρια 
µε πείρα, σε παιδιά και ενή-
λικες, σε όλα τα επίπεδα. Το 
µάθηµα διαµορφώνεται πάντα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
µαθητή. Τηλ.: 6972605262

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον, 
στα µαθηµατικά σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου - ΕΠΑΛ. 
Τηλ.: 6993939396

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ τουριστικών ειδών και 
µίνι µάρκετ πωλείται (µαζί µε 
1.500 περίπου ταινίες dvd), ε-
πίσης και ράφια, στην πλατεία 

της Ζωοδόχου Πηγής στην 
Παροικία.  Τηλ.: 6937048960

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή 
VILLA έως 30 δωµατίων) ζη-
τείται προς ενοικίαση µακράς 
περιόδου. Παρακαλώ στείλ-
τε µου την  πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl 

∆ΙΑΦΟΡΑ               

B.M.W. πωλείται, 1766 κυ-
βικά, µοντέλο ’84, χρώµα 
πράσινο. Καλά συντηρηµένο. 
Τιµή 2.000 ευρώ (συζητήσι-
µη). Τηλ.: 2284023497  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΚΕΤΑ 
πωλείται, σε λευκό χρώµα, 
ελαφρώς µεταχειρισµένη, µε 
δυο στρώµατα, τιµή 150,00 €. 
Τηλ.: 2284024827

14 | Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 11 Οκτωβρίου από 10.00-14.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Μαρία Χόλη Παιδίατρος, θα κάνει ιατρείο
στη «διάγνωση»

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τις 12:00-17:00
Σάββατο 18 Οκτωβρίου από τις 10:00-14:00
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Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Επικοινωνιακή τακτική…
- Είναι γνωστό ότι η συγκυβέρνηση που ευαισθητοποιεί-

ται από την ενδεχόμενη «χασούρα» των τραπεζιτών και τη 
μείωση των κερδών του συγκεντρωμένου πλούτου, είναι 
αναίσθητη μπροστά στον κίνδυνο να χάνονται ζωές από την 
πολιτική της στο χώρο της δημόσιας υγείας.  

- Είναι γνωστό ότι η Πάρος, όπως και ολόκληρη η χώρα, 
βιώνει εδώ και χρόνια την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας 
και οι κάτοικοι του νησιού μας στερούνται τις αυτονόητες 
παροχές που για αυτές  έχουν χρυσοπληρώσει και χρυσο-
πληρώνουν.

- Είναι γνωστό ότι οι παριανές και οι παριανοί μαζί με τους φορείς τους αγωνίστη-
καν εδώ και τέσσερα χρόνια κλιμακώνοντας  τις κινητοποιήσεις τους ώστε ανάμεσα 
στα άλλα να έχουν τα παιδιά τους το στοιχειώδες, παιδίατρο στην δημόσια υγεία.

Αυτά δεν μπορεί να τα αγνοεί ούτε να τα καπηλεύεται κανείς.
Είναι δικαίωμα του κυρίου Δημάρχου να ακολουθεί την επικοινωνιακή πολιτική 

που πιστεύει ότι λειτουργεί προς όφελος του. Δεν έχει κανένα δικαίωμα όμως αυτό 
να το κάνει σε βάρος του παριανού λαού «επενδύοντας» πάνω στα καυτά προβλή-
ματα που τον απασχολούν. Εξηγούμαστε: Η Πάρος δεν είναι «αποικιοκρατούμενη 
Αφρική» για να έρχονται κλιμάκια γιατρών μαζικής επίσκεψης του πληθυσμού και 
μάλιστα με «αντάλλαγμα» τελικά την απομάκρυνση από το Κέντρο Υγείας ΤΡΙΩΝ 
γιατρών για τις ανάγκες άλλων νησιών και την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος να επισκέ-
πτεται το Κέντρο Υγείας και να δηλώνει ότι: «θα δώσουμε σκληρούς αγώνες μαζί με 
τους συμπολίτες μας, ώστε να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει  
το σύστημα  Δημόσιας Υγείας του νησιού μας». Βέβαια για τους γιατρούς που απο-
σπάστηκαν κουβέντα.

Τέλος η 2η ΔΥΠΕ είναι προϊσταμένη αρχή του Κέντρου Υγείας και σε κάθε περί-
πτωση οι «ιθαγενείς» που θα επισκεφθούν τα κλιμάκια των γιατρών με τα παιδιά 
τους  για να εξεταστούν ή εμβολιαστούν, θα έπρεπε να έρχονται σε επαφή με φορείς 
της δημόσιας υγείας για τον προγραμματισμό αυτό και όχι με κυρίους και ΚΥΡΙΕΣ, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δεν έχει συντάκτη αλλά δόθηκε στην δη-
μοσιότητα από το γραφείο Δημάρχου. Γιατί πέρα από τις σκοπιμότητες, υπάρχουν 
και προσωπικά δεδομένα στην υγεία.

Καλούμε τους γονείς, την Ένωση, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδε-
μόνων, κάθε παριανή οικογένεια:

- Να απαιτήσουν η όλη διαδικασία εξέτασης των παιδιών (ραντεβού- έλεγχος- 
εμβολιασμός) να γίνει από προσωπικό φορέα δημόσιας υγείας 

- Να απαιτήσουν να μην γίνουν οι αποσπάσεις των τριών γιατρών.
- Να διεκδικήσουν όπως στο πρόσφατο παρελθόν έτσι και τώρα το δικαίωμα στην 

δημόσια υγεία.
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Υγεία
Με αφορμή την απόφαση του Διοικητή της 2ης 

Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου για την μετακίνηση τριών 
αγροτικών γιατρών από το Κέντρο Υγείας Πάρου στα 
ιατρεία Ανάφης και Σικίνου η Δημοτική μας Παράταξη 
επισημαίνει τα εξής:

1. Συμφωνούμε απολύτως με το αίτημα των κατοί-
κων της Ανάφης και της Σικίνου για στελέχωση των 
ιατρείων των νησιών τους και τους καλούμε να αγω-
νιστούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. 
Δηλαδή, καλύτερη Δημόσια Υγεία και ίσα δικαιώματα 
σ’ αυτήν, με τους κατοίκους της υπόλοιπης χώρας.

2. Διαφωνούμε απολύτως με την 2η Υ.Π.Ε Πειραιώς και Αιγαίου και κατ’ επέκταση 
με το Υπουργείο Υγείας, γιατί αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα προσπαθεί να 
τα μπαλώσει. Καλό θα ήταν να αποσπά γιατρούς από μονάδες που παρουσιάζουν 
περίσσευμα και όχι από Κέντρα Υγείας, όπως είναι αυτό της Πάρου, που παρουσιάζει 
ελλείψεις για τις οποίες διαμαρτυρόμαστε εντονότατα αλλά κόσμια τα τελευταία 5 
χρόνια. 

3. Περιμένουμε ακόμα να έρθει παιδίατρος, να καλυφθούν τα κενά σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και να λειτουργούν οι βάρδιες του ΕΚΑΒ όλο το 24ωρο.

4. Κε διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, η απόφαση απόσπασης των 3 
αγροτικών ιατρών από το Κέντρο Υγείας Πάρου αφενός και η μη ικανοποίηση των 
χρόνιων αιτημάτων των κατοίκων της Πάρου αφετέρου, αποτελούν αναμφίβολα 
συμπεριφορά προκλητική και γι αυτό πρέπει κι εμείς να σκεφτούμε σοβαρά μήπως 
πρέπει να αλλάξουμε τακτική και φερθούμε αναλόγως με εσάς.

5. Και τέλος, για να συμβαδίσουμε και με την πολιτική επικαιρότητα, δηλώνουμε 
ότι η πολιτική της σημερινής αλλά και της χθεσινής κυβέρνησης στον τομέα της 
υγείας και όχι μόνο, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο για να σας δώσουμε ψήφο 
εμπιστοσύνης. 

Ο επικεφαλής της
Ενιαίας Κίνησης Πολιτών Ενότητας για το Μέλλον

Χρήστος Βλαχογιάννης

Τουριστική προβολή
Με εξειδικευμένες δράσεις ο Δήμος Πάρου, 

ενισχύει τις προσπάθειες για προβολή του προ-
ορισμού στο εξωτερικό. 

Έτσι, με τη συμβολή του γραφείου ΕΟΤ Γαλ-
λίας και της εταιρίας MTC GROUP, πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη Γαλλικού τετραμελούς τη-
λεοπτικού συνεργείου στην Πάρο, το διήμερο 
25-27 Σεπτεμβρίου, με στόχο να αναδείξει το 
εύρος δραστηριοτήτων που προσφέρει το νησί 
όπως το stand up paddle, το kite surf και το 
VTT (mountain bike). 

Τα ρεπορτάζ θα παρουσιαστούν τρεις φορές στην εκπομπή «Adrenaline», του «L 
Equipe 21», καθιερωμένου Γαλλικού τηλεοπτικού καναλιού αθλητικών με μισό εκα-
τομμύριο τηλεθεατές περίπου, που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες και ταξιδεύ-
ουν συχνά. Ταυτόχρονα θα προκληθεί σχετικό άρθρο στο περιοδικό «Velovert». «Με 
δεδομένο τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, δίνουμε προτε-
ραιότητα σε ενέργειες που προσεγγίζουν ομάδες-στόχους με ειδικά ενδιαφέροντα 
από σημαντικές γεωγραφικές αγορές για το προορισμό», επισημαίνει ο κ. Χρή-
στος Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος Πάρου και επικεφαλής της οργάνωσης του 
δημοσιογραφικού ταξιδιού. 

Επίσης, διασφαλίστηκε αναφορά της δράσης του Δήμου Πάρου στο φύλλο της 
1ης Οκτωβρίου της έγκριτης εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Ο Δήμος Πάρου ευχαρι-
στεί θερμά τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στη φιλοξενία των δημοσιογράφων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 

Ο Γιατροπούλης Μανώλης του Κων/νου και της Κανέλας, το γένος Χανιώτη, και η 
Μακρυωνίτη Μαριάννα του Ειρηναίου και της Αντωνίνας, το γένος Νίκα, πρόκειται 
να παντρευτούν το Δεκέμβριο στην Πάρο.  

Ο Krendelev Dmitri και η Kalugina Maria, κάτοικοι Ρωσίας, εισήλ-
θαν σε γάμο με κουμπάρο τον κ. Γεμελιάρη Νικόλαο στις 21/09/2014 στην Εκ-
κλησία του Ξενοδοχείου Saint George και τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας το ξενοδοχείο Saint George για τη φιλο-
ξενία.

Saifutdinova Ramzia

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...συνεχίζουµε
δεν πειραµατιζόµαστε



Βάλτε τον ήλιο
στο σπίτι σας

Απολαύστε την πιο
γλυκιά ζέστη!

Πράσινη
ανάπτυξη

Εξοικονόµηστε
ενέργεια

Όταν η τεχνολογία
συναντά την τέχνη

Οµορφαίνουν οι χώροι
µας και η ζωή µας

Τέλος
στην υγρασία

Υγιή σπίτια 
- Υγιείς ένοικοι

Υγεία & 
Υπέρυθρη θέρµανση

Η φυση επελεξε
 την υπερυθρη θερµανση. 

Εσεις;

Οικονοµία & 
Υπέρυθρη θέρµανση

Το οικονοµικότερο
σύστηµα θέρµανσης

8 χρόνια µαζί αλλάξαµε
την ιστορία της θέρµανσης!
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Αποκλειστική διάθεση:

6 σηµεία υπεροχής


