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ΣΗΜΕΡΑ
Γ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Πλακιωτάκης:

Ενημερώθηκαν χτες από το ∆ημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, οι καταστηματάρχες που δραστ
στην παραλία της Χώρας, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στις πέργκολες κα
στα (ακυρωθέντα πλέον) -με βάση την τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάξου- Πρωτόκολ
Αποβολής (απόφαση που έφερε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, κατ’ αποκλεισ
ημερών, η «Κ». Τους επισημάνθηκε ότι εφεξής θα καταβάλλουν το τίμημα για την χρήση των «πρ
επί της παραλίας στο ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Και ακόμη ότι, εν όψει του θέρους του 20
τον σχεδιασμό που ολοκληρώνει εντός των επομένων εβδομάδων η Αρχιτεκτονική Επιτροπή (του
Γραφείου Νάξου, το οποίος ως γνωστόν υπάγεται στον ∆ήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων),
∆.Λ.Τ. Νάξου είναι ο κεντρικός παραλιακός δρόμος της Χώρας (που είναι όμορος των καταστημ
Εστιάσεως) και πιο λειτουργικός αλλά και πιο ελκυστικός να καταστεί…
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Νίκος Φωστιέρης:
Απάντηση στις ύβρεις
για ανηθικότητα
Eνιαία
πολιτική για τη, νησιωτική Ελλάδα με
συγκεκριμένα
αναπτυξιακά
ασυνέπεια έχουν
δώσει χρηματοδοτικά εργαλεία,
θεσμοθετείται για πρώτη φορά μετά την ψήφιση
συμπατριώτες
μουΟλοκληρωμένη Θαλάσσια
τουοινέου
Νόμου για την
Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο, τονίζει ο υπουργός
με τις τρεις αναδείξεις
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σελ. 8 & 9
ως Δήμαρχο Αμοργού,
αλλά και η επί 38
χρόνια υπηρεσία μου
στο Πολεμικό Ναυτικό
Έκκληση τήρησης

Από τον πρώτο
γύρο θα εκλέγονται
όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι στο νέο
"Καλλικράτη" ΣΕΛ. 9

μέτρων κατά της
πανδημίας σε
Φολέγανδρο και
Κίμωλο, απηύθυναν η
Δήμαρχος Φολεγάνδρου
Ευθαλία Παπαδοπούλου
και ο Δήμος Κιμώλου
στους μόνιμους
κατοίκους αλλά και στους
επισκέπτες των νησιών.
ΣΕΛΙ∆ΕΣ 7,8
“Το να παραμείνουμε
υγιείς θα είναι το
βασικό μας όπλο για την
νέα τουριστική σεζόν
μαζί φυσικά με τους
εμβολιασμούς, κάτι το
οποίο αναμένουμε”.
Σελ. 7

“Γνωρίζοντας ότι είστε ο καθ’
ύλην αρμόδιος για τα θέματα
του Κέντρου Υγείας Μήλου, θα
θέλαμε να μας απαντήσετε για ποιο
λόγο ενώ υπάρχει Γενικός Ιατρός
πρωτοβάθμιας Φροντίδας που
έχει εξυπηρετήσει επί 20 έτη το
νησί μας σώζοντας πολλές ζωές,
δεν εγκρίνετε την τη μετακίνηση
του προς το Κ.Υ.Μήλου” αναφέρει
ο δήμαρχος Μήλου Μανώλης
Μικέλης στην επιστολή προς την 2η
Υ.Π.Ε. Πειραιώς & Αιγαίου, υπόψιν
του Διοικητή κ. Χρ.Ροϊλού και του
Υποδιοικητή κ.Π.Αλεβίζου κατόπιν
συνεχών άκαρπων προσπαθειών
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σελ. 3

Προτείνονται διευθετήσεις
των κόμβων αεροδρομίου
και Ραντεβού

2 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
Παρασκευή 19
Μαρτίου 2021
Α΄ Χαιρετισμοί, Αγίων Χρυσάνθου και
Δαρείας των Μαρτύρων
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IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΝΤΟΡΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ

ΕΔΡΑ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84 300
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
ΣΙΣΣΥ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΜΠΝΤΕΛΣΑΤΑΡ, ΑΛ ΑΧΡΆΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΗ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ, Cyclades24

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
AL-AHRAM
cyclades24
ΝΕΟ ΦΩΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
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Σαν Σήμερα…
1895: Οι Ωγκύστ και Λουί Λυμιέρ πραγματοποιούν την πρώτη τους λήψη χρησιμοποιώντας τον
πρόσφατα πατενταρισμένο κινηματογράφο.
1918: Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών καθιερώνει τις ζώνες ώρας και εγκρίνει τη
θερινή ώρα.
1920: Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απορρίπτει για δεύτερη φορά τη Συνθήκη των
Βερσαλλιών.
1931: Νομιμοποιούνται στη Νεβάδα τα τυχερά παιχνίδια.
1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουγγαρία.
1945: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τη διαταγή «Νέρων» διατάσσοντας
την καταστροφή όλων των βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των καταστημάτων, των εγκαταστάσεων μεταφοράς και των μέσων επικοινωνίας στη Γερμανία.
1960: Πραγματοποιείται μετακομιδή των οστών του Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου του, από
την Αγγλία στην Ελλάδα.
1962: Ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο Bob Dylan.
1962: Λήγει επισήμως ο πόλεμος της Αλγερίας εναντίον των Γάλλων.
1982: Πόλεμος των Φώκλαντ: Δυνάμεις της Αργεντινής αποβιβάζονται στο νησί της Νότιας
Γεωργίας, επισπεύδοντας τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο.
2004: Η Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η φωτογραφία της ημέρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
e-mail: info@kykladiki.gr
Τ.22850. 24681 22850. 26009
FAX: 2285026760

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
158043

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 		
ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ

ÄÉÁÍÏÌÇ - ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏ: 			
ÌΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΟΠΗ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:
ÉÄÉÙÔÙÍ 100,00 ÅÕÑÙ
(6 ÌÇÍÅÓ 50,00 ÅÕÑÙ)
ÄÇÌÙÍ, ΝΠΔΔ 250,00 ÅÕÑÙ
ÔÑÁÐÅÆÙÍ, ÍÏÌÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 150,00 ÅÕÑÙ
ÅðéóôïëÝò, êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò, äçìïóéåõìÝíá Þ
ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, åðéóôïëÝò,
êåßìåíá êëð, äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò èÝóåéò
êáé áðüøåéò ôïõ éäéïêôÞôç-åêäüôç êáé äéåõèõíôÞ ôçò
åöçìåñßäáò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ, Ýíôõðç Þ
çëåêôñïíéêÞ, ñáäéïöùíéêÞ Þ ôçëåïðôéêÞ ìÝñïõò Þ üëïõ
ôçò ýëçò ôçò åöçìåñßäïò ìáò ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá
ôïõ åêäüôç. Η εφημερίδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για
ενυπόγραφα άρθρα τα οποία φιλοξενεί και των οποίων οι
συντάκτες δεν ανήκουν στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας.

Σαν σήμερα, 19 Μαρτίου, γεννήθηκε η Ούρσουλα Άντρες

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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Επιστολή δημάρχου Μήλου με θέμα την «Στελέχωση του Κέντρου Υγείας»
Επιμέλεια:
Μπέττυ Καρελέμογλου
Επιστολή προς την 2η Υ.Π.Ε.
Πειραιώς & Αιγαίου, υπόψιν
του Διοικητή κ. Χρ.Ροϊλού και
του Υποδιοικητή κ.Π.Αλεβίζου,
απέστειλε ο δήμαρχος Μήλου
Μανώλης Μικέλης κατόπιν
συνεχών άκαρπων προσπαθειών τηλεφωνικής επικοινωνίας
αναφέρουν τα mileikanea.gr. Η
επιστολή είναι η εξής: «Έπειτα
από αρκετές προσπάθειες να
επικοινωνήσω μαζί σας, κατανοώντας τον όγκο εργασίας
σας, σας μεταφέρω εγγράφως
για ακόμη μία φορά της αγωνία και το άγχος που επικρατεί
στο νησί μας. Γνωρίζοντας ότι
είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος για
τα θέματα του Κέντρου Υγείας Μήλου, θα θέλαμε να μας

απαντήσετε για ποιο λόγο ενώ
υπάρχει Γενικός Ιατρός πρωτοβάθμιας Φροντίδας που έχει
εξυπηρετήσει επί 20 έτη το νησί
μας σώζοντας πολλές ζωές, δεν
εγκρίνετε την τη μετακίνηση
του προς το Κ.Υ.Μήλου. Ο λόγος γίνεται για τον Ιατρό κ. Ηλία

Αποστολόπουλο. Μια τέτοια καθυστέρηση δημιουργεί αίσθημα
ανασφάλειας και αγωνίας σε
όλους τους δημότες. Σημειώνω
ενδεικτικά ότι οι δημότες δημιούργησαν ηλεκτρονικό ψήφισμα διαμαρτυρίας με αποδέκτη
τον Υπουργό Υγείας μαχόμενοι

για την επιστροφή του κ. Αποστολόπουλου. Επίσης, ως δήμαρχος Μήλου γίνομαι καθημερινά δέκτης παραπόνων και
ενυπόγραφων
διαμαρτυριών
από συμπολίτες μου, σωματεία,
συλλόγους και φορείς που ζητούν την επιστροφή του, εφόσον
και ο ίδιος το επιθυμεί και το

κατέθεσε εγγράφως. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει εν εξελίξει
διαγωνισμός, ο οποίος πήρε παράταση, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή από ενδιαφερομένους
ιατρούς, ενδεχομένως λόγω της
νησιωτικότητας. Παρακαλούμε
για τις άμεσες δικές σας ενέργειες».

Κίμωλος: Η ασημένια κουκκίδα του Αιγαίου
Κοιτάζοντας τον ναυτικό χάρτη
της Ελλάδας, στο νοτιοδυτικό
Αιγαίο, βορειοανατολικά της
Μήλου, υπάρχει μια κατάλευκη “κουκκίδα” που θαρρείς και
τοποθετήθηκε με κιμωλία σε
μαυροπίνακα τόσο προσεγμένα και όμορφα, όπως μονάχα
το χέρι ενός μικρού παιδιού θα
μπορούσε να ζωγραφίσει μπροστά στα μάτια του δασκάλου του
αναφέρει ο Γιώργος Σολάρης
στο Cyclades24. Και μπορεί το
χρώμα της λόγω του ιδιαίτερου
πετρώματός της να είναι κατάλευκο, έχοντας μάλιστα χαρίσει
και το όνομά της στην γνωστή σε
όλους μας κιμωλία, όμως κατά
το παρελθόν ονομάζονταν Αρζιαντιέρα, δηλαδή “Ασημένια”.
Την ονομασία αυτή κατείχε από
τον Μεσαίωνα μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και ήταν μια λατινική λέξη
ενετικής προέλευσης που την
πήρε λόγω τον ασημόχρωμων
βράχων στα νότια του νησιού.
Σύμφωνα όμως με την παράδοση, η Κίμωλος οφείλει το όνομά
της στον πρώτο μυθικό οικιστή
της, τον Κίμωλο, σύζυγο της
Σίδης, κόρης του Ταύρου, ενώ
στο Μεσαίωνα, το νησί λεγόταν
«Εχιδνούσα», δηλαδή η νήσος
των Εχιδνών (οχιές), που ακόμα και σήμερα αφθονούν στο
νησί. Πρόκειται για ένα νησί με
μακρά ιστορία ανά τους αιώνες.
Για του λόγου το αληθές, στην
περιοχή Ελληνικά, που κατά
την αρχαιότητα αποτέλεσε ένα
από τα δύο λιμάνια του νησιού,
έχουν βρεθεί ευρήματα τόσο
από τη Μυκηναϊκή και την Ελ-

ληνιστική εποχή, όσο και από τα
Γεωμετρικά και Αρχαϊκά χρόνια,
ενώ στο δεύτερο και κύριο λιμάνι, αυτό της Ψάθης, υπάρχουν
λαξευτά νεώκλεια, τα γνωστά σε
όλους “σύρματα”. Όπως όλα τα
Κυκλαδονήσια, έτσι και η Κίμωλος, υπέστη πολλά δεινά από
τις επιδρομές των πειρατών της

Μεσογείου, αλλά και αργότερα,
όταν καταλήφθηκε τόσο από
τους Τούρκους όσο και τους
Ρώσους. Το 1830 κατάφερε να
ενσωματωθεί στο νεοσύστατο
Ελληνικό κράτος. Κατά τη δικτατορία δε, η Κίμωλος κατέστη
τόπος εξορίας αντιφρονούντων,
κυρίως γυναικών, με πολλές

σημαντικές διανοούμενες της
εποχής ανάμεσά τους. Η Κίμωλος είναι ένα ιδιαίτερο και
ξεχωριστό νησί, γνωστό για την
ηρεμία και την απλότητά του. Η
πρωτεύουσα της, το Χωριό όπως
την ονομάζουν οι ντόπιοι, είναι
ένας πανέμορφος οικισμός με
υπέροχη θέα και ασβεστωμένα
γραφικά καλντερίμια, με τυπική
κυκλαδική αρχιτεκτονική. Τα
μικρά καφέ του Χωριού με τα
ευφάνταστα χρώματα ανάμεσα
στις πλατείες και στα φροντισμένα σπίτια των ντόπιων, αποπνέουν μια χαλαρή ατμόσφαιρα
που σε κερδίζει αμέσως. Όσο
για τις υπέροχες παραλίες με

τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και τα ηφαιστειογενή
βραχώδη τοπία της, σε συνδυασμό με τις θερμές πηγές της,
την καθιστούν ως έναν ιδανικό
καλοκαιρινό προορισμό που
προσφέρεται για ημέρες ηρεμίας, χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Και εάν είστε τυχεροί, ίσως συναντήσετε τη χρυσή κουκουβάγια, ένα σπάνιο είδος γερακιού
που ζει στο νησί ή ακόμα και την
μεσογειακή φώκια Monachus
Μonachus, που είναι το ένα από
τα δύο εναπομείναντα είδη φώκιας μοναχού της οικογένειας
των φωκιδών.
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ΚΚΕ: Ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια
Σύρου, Νάξου, Μήλου και Πάρου
Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ
Κομνηνάκα Μαρίας, Μανωλάκου Διαμάντως, Στολτίδη
Λεωνίδα προς τον Υπουργό
Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή, σχετικά με την έλλειψη προσωπικού στην Παροχή
Πληροφοριών Πτήσεων στους
Πύργους Ελέγχου Αεροδρομίων
αναφέρει τα εξής: Τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό,
σε πολλά μικρά περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας, ειδικά στον κλάδο AFISO (Παροχή
Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου) που είναι επιχειρησιακός κλάδος αεροναυτιλίας της
ΥΠΑ, με αποτέλεσμα πέρα από
την υποβάθμιση ποιότητας των
υπηρεσιών, να διαμορφώνεται
μια επικίνδυνη κατάσταση με
κενά ασφάλειας, τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για το
ίδιο το πτητικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την υποστελέχωση των αεροδρομίων
με προσωπικό για AFISO ενδεικτικά αναφέρουμε: Στους Αερολιμένες Λέρου, Καστελόριζου,
Αστυπάλαιας, Κυθήρων, παρόλο
που απαιτείται η παρουσία 2
εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων,
δεν υπηρετεί κανένας. Στον Αερολιμένα Κοζάνης δεν υπηρετεί κανένας εξουσιοδοτημένος
υπάλληλος, ενώ είναι απαραίτητο να υπηρετούν τουλάχιστον
άλλοι 4. Στον Αερολιμένα Σύρου, υπηρετεί 1 υπάλληλος, ενώ
είναι απαραίτητο να υπηρετούν
τουλάχιστον άλλοι 2. Στους Αερολιμένες Νάξου και Μήλου
υπηρετεί από 1 υπάλληλος, ενώ
είναι απαραίτητο να υπηρετεί
άλλος 1 για τους χειμερινούς
μήνες και τουλάχιστον άλλοι
2-3 από τον Απρίλιο μέχρι και
τον Οκτώβριο. Στον Αερολιμένα
Ικαρίας, υπηρετεί 1 υπάλληλος
προσωρινά (αναμένεται η μετάταξή του σε άλλο κλάδο), ενώ
απαιτείται η παρουσία δυο. Στον
Αερολιμένα Πάρου, υπηρετεί 1
υπάλληλος προσωρινά (αναμένεται η μετάταξή του σε άλλο
κλάδο), ενώ απαιτείται η παρουσία 2 για τους χειμερινούς
μήνες και τουλάχιστον 3-4 από
τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ανάγκες καλύπτονται
με διαρκείς μετακινήσεις των
υπαλλήλων από αεροδρόμιο σε
αεροδρόμιο, αφού χωρίς την
παρουσία υπαλλήλου AFISO, ειδικά στα μικρά αεροδρόμια, δεν
νοείται η λειτουργία τους. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά και αδιαλείπτως, ακόμα
και σε αργίες, να εργάζονται μέχρι τελικής πτώσης, χωρίς ρεπό

και άδειες, να είναι συνεχώς σε
24ωρη επιφυλακή για έκτακτες
ενεργοποιήσεις, σε ορισμένες

περιπτώσεις και για αεροδιακομιδές ασθενών, σε σημείο που
οι ίδιοι δεν μπορούν καν να αρ-

ρωστήσουν. Η εντατικοποίηση
της δουλειάς τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αφού σε πολλά
αεροδρόμια, λόγω έλλειψης
προσωπικού σε άλλες ειδικότητες, επιφορτίζονται και με άλλα
παράλληλα καθήκοντα. Ο καθημερινός φόρτος εργασίας, η ψυχολογική πίεση και η σωματική
καταπόνηση, τούς έχουν φέρει
σε οριακό σημείο κατάρρευσης.
Με τη θερινή περίοδο μπροστά,
θα σημάνει ακόμη πιο μεγάλη
αύξηση των απαιτήσεων για
τα αεροδρόμια της χώρας. Τα
όσα αναφέρονται για τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, στην
επιστολή του Αν. Αερολιμενάρχη, την οποία επισυνάπτουμε,
δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο
κανόνας. Οι μετατάξεις υπαλλήλων, εσωτερικές ή από άλλα
υπουργεία, που υποτίθεται θα
δρομολογούνταν, δεν πρόκειται
να λύσουν το πρόβλημα. Ακόμα και αν τις αμέσως επόμενες
μέρες γίνονταν, με δεδομένο ότι
οι νέοι υπάλληλοι πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν στην σχολή
Πολιτικής Αεροπορίας για διάστημα περίπου πέντε μηνών και
μετά από επιτυχή εκπαίδευση,
ορθοφωνία και ιατρικές βεβαιώσεις (για την άσκηση καθηκόντων AFIS απαιτείται πιστοποιητικό υγείας Γ’ τάξεως από το
Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής
ή εξουσιοδοτημένο ιδιώτη ιατρό), πρέπει να εκπαιδευτούν
και στο αεροδρόμιο υποδοχής
για τουλάχιστον ακόμα δυο μήνες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
θα είναι επιχειρησιακοί από το
επόμενο καλοκαίρι. Επίσης, οι
αποδοχές των υπαλλήλων του
κλάδου AFISO (Παροχή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου)
με το «EUROCONTROL» μειώθηκαν από 6% σε 3%, παρόλη
την αύξηση και εντατικοποίηση
της απασχόλησης. Σχεδόν στο
σύνολο των υπαλλήλων των περιφερειακών αεροδρομίων δεν
χορηγούνται κανονικές άδειες

εργασίας. Η σημερινή εικόνα
εγκατάλειψης που παρουσιάζουν τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν είναι τυχαία. Πρόκειται
για συνειδητή, μεθοδευμένη
δράση, με τη σφραγίδα τόσο
της σημερινής κυβέρνησης, όσο
διαχρονικά όλων των προηγούμενων, με στόχο την προώθηση
της ιδιωτικοποίησής τους. Αυτό
άλλωστε – πλην άλλων – ήρθε
να εξυπηρετήσει και ο νόμος
4547/2020 της κυβέρνησης
ΝΔ, ως συνέχεια του σχετικού
νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
και με οδηγό πάντα τη στρατηγική της ΕΕ με τον «Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό», ολοκληρώνοντας τη διάλυση της ΥΠΑ,
με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων
της και τη μετατροπή της σε
ΝΠΔΔ, για να γίνει ευκολότερα
η ιδιωτικοποίησή της. Εξέλιξη
δηλαδή με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια των
πτήσεων, που υποτάσσεται στη
λογική κόστους – οφέλους, όσο
και στην αύξηση του κόστους
για τους επιβάτες, αλλά και
στα ζητήματα των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας μας.
Βαριές θα είναι και οι συνέπειες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που με το
«EUROCONTROL» μάλιστα οι
αποδοχές των εργαζομένων
συνδέονται με την τήρηση του
λεγόμενου «Σχεδίου Επιδόσεων». Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η ΥΠΑ
πρέπει να είναι ενιαία, υπό κρατικό έλεγχο, να συμπεριλαμβάνονται η αεροναυτιλία με όλα
τα αεροδρόμια στη δύναμή της
και όλες οι αρμοδιότητες, για τη
διασφάλιση της κυριαρχίας, της
αποτελεσματικής
ασφάλειας
των πτήσεων και κατοχύρωσης
των εργασιακών, ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην ΥΠΑ. Να είναι ενταγμένη
και αυτή σε έναν ενιαίο φορέα
αερομεταφορών, που θα έχει
ως αποστολή την εξυπηρέτηση
των λαϊκών αναγκών και όχι την
κερδοφορία των μονοπωλιακών
ομίλων. Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε: Να υπάρξει άμεσα και
μόνιμη ενίσχυση των Αερολιμένων με επαρκές εκπαιδευμένο
προσωπικό για την άσκηση του
έργου Πληροφοριών Πτήσεων
στους Πύργους Ελέγχου και με
προσωπικό για τις υπόλοιπες
αναγκαίες ειδικότητες ώστε να
διασφαλιστεί η ομαλή ροή και
η ασφάλεια των πτήσεων και να
αρθούν οι μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων του κλάδου, όπως έχει υποσχεθεί από
το έδρανο του κοινοβουλίου.
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Η εισήγηση του Γιάννη Βλασερού στην τηλεδιάσκεψη των
Υγειονομικών του Κινήματος Αλλαγής του Νοτίου Αιγαίου
με την Φώφη Γεννηματά
Το ΕΣΥ αποτέλεσε ίσως την πιο
υπερβατική πολιτική πράξη
τού ΠΑΣΟΚ. Το Κίνημα Αλλαγής σαρξ εκ της σαρκός του
ΠΑΣΟΚ με τις ίδιες ευαισθησίες, στην επέτειο της 3ης του
Σεπτέμβρη του προηγούμενου
χρόνου διά της Προέδρου του
Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε
τις προτάσεις του Κινήματος
για το νέο αναγεννημένο ΕΣΥ
στο οποίο σαν 6η πρόταση περιλήφθηκε και η υγεία στα νησιά. Ήταν ιδιαίτερη χαρά αλλά
και ικανοποίηση μου γιατί με
τις προτάσεις μου συνέβαλα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Νησιώτης όντας έχω βιώσει
την ανεπάρκεια της περίθαλψης ως παιδί όταν ο πατέρας
μου με ρήξη νεφρού μεταφέρθηκε με καΐκι από την Νάξο
στο νοσοκομείο της Σύρου
όπου δεν υπήρχε δυνατότητα
μετάγγισης αίματος. Την βίωσα επίσης μου ως νέος και
μοναδικός γιατρός του Υγειονομικού Σταθμού Σαντορίνης
και τελευταία ως καρδιολόγος
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
της Αθήνας όπου αντιμετώπισα
πολλούς συμπατριώτες από τα
νησιά μας.
Βέβαια δεν είναι εύκολη η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών στα νησιά. Η προσπάθεια
πρέπει να αρχίσει από τις δομές υγείας που θα καλύπτουν
την πρωτοβάθμια περίθαλψη
όπως κέντρα υγείας σε κάθε
Καλλικρατικό Δήμο.
Για την δευτεροβάθμια περίθαλψη αναγκαίο είναι να
υπάρξουν ικανά νησιωτικά
νοσοκομεία όπως στην Κω και
στη Νάξο και βέβαια για την
τριτοβάθμια περίθαλψη πρέπει
να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το Νοσοκομείο της Σύρου
.
Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της ένδονησιακής και
διανησιακής περίθαλψης και
να περιοριστούν οι διακομιδές.
Αναφορικά με την στελέχωση που αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα των υγειονομικών δομών των νησιών απαιτείται
επειγόντως η θέσπιση ειδικών
επιστημονικών και οικονομικών κινήτρων για προσέλκυση
προσωπικού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει

ρι.
Οι αναγκαίες διακομιδές πρέπει να γίνονται ταχέως και
ασφαλώς με χερσαία πλωτά
και εναέρια μέσα στελεχωμένα
και εξοπλισμένα. Αναγκαίο είναι να δημιουργηθεί
ένα αυτόνομο ΕΚΑΒ του νοτίου
Αιγαίου που θα διαχειρίζεται
τις διακομιδές αυτών των νησιών. Η τηλεϊατρική 24ώρου
λειτουργίας που θα καλύπτει
όλες τις ειδικότητες θα είναι
σωτήρια για τους «μοναχικούς» γιατρούς των μικρών
νησιών και όχι μόνο. Αναφορικά με την πανδημία που καλπάζει και τον ζωογόνο για τα
νησιά μας αλλά και για όλη την
χώρα τουρισμό προ των πυλών
τι κάνουμε; Κατά τη γνώμη μου
και κατά τη γνώμη πολλών άλλων.
-Πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληπτικών tests σε
όλα τα νησιά
-Εμβολιασμός όλου του πληθυσμού αρχίζοντας από τα
μικρά νησιά για δημιουργία
covid free νησιών.
-Εμβολιασμό κατά προτεραιότητα του τουριστικού προσωπικού.
-Ελεγχόμενη είσοδο των επισκεπτών με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή τουλάχιστον με
αρνητικά μοριακά tests.
-Την περίοδο αυτή της πανδημίας είναι ανάγκη αλλά και
ευκαιρία να στελεχωθούν και
να εξοπλιστούν οι υγειονομικές δομές των νησιών. Ειδικά
τα υπάρχοντα νοσοκομεία με
μονάδες αυξημένης φροντίδας που τόσο αναγκαίες είναι
πάντα.

να δοθεί και στους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι έχουν μεγάλη
προσφορά στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη ώστε γόνιμα να συνεργαστούν με το ΕΣΥ.
Πολύ σπουδαίος είναι επίσης
και ο ρόλος των φαρμακείων
που πρέπει να ενισχυθούν και

να λειτουργούν σε μικρά και
απομακρυσμένα νησιά.
Μεγάλες είναι οι ανάγκες σε
πρωτογενή εξοπλισμό αλλά και
σε ανανέωση του υπάρχοντος
καθώς και η δημιουργία νέων
κτιριακών υποδομών.
Η απαραίτητη βέβαια οικονο-

μική ενίσχυση γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να προκύψει από το
πρόγραμμα κρατικών επενδύσεων από το ΕΣΠΑ και τελευταία από το ταμείο ανάκαμψης.
Αυτοχρηματοδότηση επίσης θα
μπορούσε να γίνει με την
επ αμοιβή υγειονομική κάλυψη των τουριστών το καλοκαί-

Το Κίνημα Αλλαγής έχοντας
πλήρη συναίσθηση της κρισιμότητας του θέματος της
υγείας στα νησιά σκοπεύει
λαμβάνοντας υπόψη και τις
σημερινές σας προτάσεις να
επεξεργαστεί και να συνθέσει ολοκληρωμένη πρόταση
που θα αγγίξει όλες τις πτυχές
του κρίσιμου αυτού θέματος
στα πλαίσια του νέου ΕΣΥ που
πρώτο ανακοίνωσε.
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Καθαρά Δευτέρα: Με γεύμα στον ΕΝΟΚ και χαρταετό πάνω
από το Νείλο γιόρτασαν οι Έλληνες του Καΐρου
Με άρωμα ελληνικό, γεύσεις
σαρακοστιανές, μουσική και το
παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού γιόρτασε ο Ελληνισμός
του Καΐρου την Καθαρά Δευτέρα. Τόπος συγκέντρωσης, το πιο
όμορφο σημείο του Νείλου, εκεί
όπου στεγάζεται ο Ελληνικός
Ναυτικός Όμιλος. Όλοι οι χώροι
του κατάμεστοι από Έλληνες, οι
οποίοι ευχήθηκαν Καλή Σαρακοστή και γεύθηκαν τα μοναδικά πιάτα.
Ο ιστορικός Ελληνικός Ναυτικός
Όμιλος Καΐρου (ΕΝΟΚ) ιδρύθηκε το 1930 είναι επί σειρά ετών
μια από τις ωραιότερες λέσχες
επάνω στον Νείλο. Σημειώνεται
ότι σχεδόν τον τελευταίο χρόνο
ο ΕΝΟΚ έχει κάνει δυναμική
εμφάνιση και στο αθλητικό σκέλος. Έχει δημιουργηθεί ομάδα
η οποία κατεβαίνει σε πρωτα-

θλήματα με το όνομα του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Καΐρου.
Στα σχέδια εντάσσεται και η δημιουργία παιδικής ομάδας που
θα απευθύνεται και στα παιδιά
της παροικίας. Στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Ομίλου
στο Νείλο φυλάσσεται και μια
ιστορική βάρκα κωπηλασίας, η
«Καρτερία» την οποία δώρισε ο
τ. βασιλιάς Κωνσταντίνος στον
ΕΝΟΚ.

Ιωάννης Καρτάλης: Από την Τσαγκαράδα στην Αίγυπτο
Ο Ιωάννης Αντ. Καρτάλης γεννήθηκε στην Τσαγκαράδα το
1842. Αποφοίτησε από το ημιγυμνάσιο Ζαγοράς και μετέβη
στην Αίγυπτο, όπου σπούδασε
σε Γαλλική Σχολή. Επιδόθηκε
με μεγάλη επιτυχία στο εμπόριο, καθώς και στη γεωργία κτηνοτροφία. Με τα χρήματα
που μάζεψε και ξοδεύοντας
σχεδόν όλη του την περιουσία,

θως ξανά Εμπορική Σχολή, παράλληλα έγινε

πάλι με το εμπόριο.
Γράφει ο Ν. Νικηταρίδης, ερευνητής της ιστορίας των Αιγυπτιωτών
Το 1878 συντηρεί ανάλογο

Βόλου, στη συνέχεια ξανά Οι-

Βόλου, γιορτάζοντας το 2016
τα 100 χρόνια προσφοράς στη
μαθητιώσα νεολαία. Σήμερα,
στο «Καρτάλειο Διδακτήριο»,
εκτός από το 1ο και 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΕ), στεγάζεται και το 5ο Γυμνάσιο
κεδονία. Από τις αρχές του
20ου αιώνα εγκαθίσταται στο
Βόλο, όπου από την 1/10/1907
χρημάτισε Δήμαρχος της πόλης, μέχρι την 21/6/1908 που
απεβίωσε. Είχε επίσης εκλεγεί

σαλική Επανάσταση, όπου πολέμησε και ο ίδιος στη μάχη της
Μακρυνίτσας. Το 1888 κτίζει στο

βουλευτής Βόλου το 1881, 1885,
1890 και Λαρίσης το 1905, ενώ
διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής το 1905.
Με δωρεά του το 1870 κτίστηκε
στην Τσαγκαράδα το Καρτάλειο

Καφρ Γκουνεμία εκκοκκιστικό
εργοστάσιο βάμβακος. Στον
ελληνοτουρκικό πόλεμο του
1897 προσπαθεί να οργανώσει
αντάρτικα σώματα στην Μα-

Δημοτικό Σχολείο, το οποίο και
αποτελεί αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα τις νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του Πηλίου
και για το λόγο αυτό το 1985

σώμα 100 ανδρών στην Θεσ-

3ο Γυμνάσιο

κονομικό Γυμνάσιο και κατόπιν
πήρε τη σημερινή του μορφή
ως 1ο Επαγγελματικό Λύκειο

το 1866 οργάνωσε στην Κρήτη σώμα εθελοντών - επαναστατών. Επανερχόμενος στην
Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στη
Βέγχα και ασχολήθηκε και

το

χαρακτηρίστηκε από την πολιτεία ως «έργο τέχνης». Δωρεά
του ήταν επίσης και το οικόπεδο του Γυμναστικού Συλλόγου
Βόλου.
Με τη διαθήκη του κληροδότησε 100.000 φράγκα, αφήνοντας
εντολή να αγοραστεί μ΄ αυτά
οικόπεδο, να κτισθεί Εμπορική
Σχολή και να δοθεί στο Δήμο
Παγασών (νυν Βόλου). Πράγματι το 1916 η χήρα του αδελ-

φού του Αριστείδη,

που είχε
αναλάβει την εκτέλεση της
διαθήκης, παραχώρησε στον

Δήμο Παγασών το έτοιμο κτίριο της Εμπορικής Σχολής στη

Βόλου.

συμβολή των οδών Πολυμέρη Κασσαβέτη.

Πηγές: Γ. Σούρλας «Οι πολιτικοί
της Μαγνησίας», Αθήνα 2007,
σ.184, 344 – Ν. Νικηταρίδης
«Η Αίγυπτος, η Ελλάδα και
η Αιγυπτιώτικη Προσφορά»,
Αθήνα 2007, σ. 46 – Απ. Κωνσταντινίδης «Οι Πηλιορείται
εν Αιγύπτω», Αλεξάνδρεια
1936, σ.σ. 26-28 – www.ert.gr
(10/5/2016) – www.tsagarada.
gr (22/2/2017) – www.1epalvolou.mag.sch.gr (23/2/2017)
– Φωτογραφία Καρταλείου 1924: Στ. Στουρνάρα από
το ΔΗΚΙ (www.anolehonia.
blogspot.gr)

Η Εμπορική Σχολή, που είχε
ιδρυθεί το 1900, στεγάστηκε
λοιπόν στο «Καρτάλειο»

οικοπέδου 3.270

επί

τ.πηχ.
από το 1916 ως το 1955, οπότε
το διώροφο κτίριο της κατεδαφίστηκε λόγω των ζημιών που
υπέστη από τους σεισμούς.
Στη συνέχεια το κτίριο ανακατασκευάστηκε, η Σχολή έγινε
Οικονομικό Γυμνάσιο, ακολού-
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Ελλάδα 2021: προώθηση προς τους απανταχού Έλληνες
και φιλέλληνες των ψηφιακών εκδηλώσεων για
τον εορτασμό της επετείου του 1821
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο ομογενειακό κανάλι
«Hellenic TV» της Μ. Βρετανίας,
απαντώντας σε ερωτήσεις του
δημοσιογράφου Αυγουστίνου
Γαλιάσου. Αναφερόμενος στις
δράσεις της Γενικής Γραμματείας για τον Ελληνισμό της Διασποράς, καθώς και στις δράσεις
Δημόσιας Διπλωματίας για την
προβολή της εικόνας της χώρας στη διεθνή κοινή γνώμη, ο
κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε
τη σημασία του να δίνουμε «το
παρών εκεί που πρέπει και όταν
πρέπει».
Ο κ. Χρυσουλάκης ανέπτυξε το
έργο και τις πρωτοβουλίες της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, με προεξάρχουσες τις δράσεις για τη δικτύωση
της ελληνικής Διασποράς και
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους νεαρούς ομογενείς και φιλέλληνες
μέσω της δωρεάν ψηφιακής
πλατφόρμας «StaEllinika», μιας

πλατφόρμας που αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Γενικής
Γραμματείας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο Πα-

νεπιστήμιο Simon Fraser, στο
Βανκούβερ του Καναδά.
Ο Γενικός Γραμματέας σκιαγράφησε με λεπτομέρεια τις
δράσεις δημόσιας και πολιτι-

στικής διπλωματίας για τη θετική αποτύπωση της εικόνας της
χώρας μας στο εξωτερικό, ενώ
αναφέρθηκε εκτενώς και στη
συνεργασία με την Επιτροπή

«Ελλάδα 2021» και την Τράπεζα
Πειραιώς, αλλά και με άλλους,
κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς
φορείς και ιδρύματα, εντός και
εκτός Ελλάδας, για την προώθηση προς τους απανταχού
Έλληνες και φιλέλληνες των
ψηφιακών εκδηλώσεων για τον
εορτασμό της επετείου για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ο κ. Χρυσουλάκης
υπογράμμισε πως «Η πανδημία
μας οδήγησε σε νέους δρόμους.
Επειδή είδαμε πολύ νωρίς ότι οι
ζωντανές εκδηλώσεις πιθανόν
να αναβληθούν, αποφασίσαμε
ως Γενική Γραμματεία να προωθήσουμε ψηφιακές εκδηλώσεις
επετειακού χαρακτήρα, ώστε
να φτάσουν από εμάς στους
ομογενείς μας παντού στον
κόσμο […] Κάθε εβδομάδα θα
τροφοδοτούμε με ψηφιακές εκδηλώσεις και με ντοκουμέντα,
διαρκώς, όλες τις ομογενειακές
οργανώσεις, τα ΜΜΕ, τις Πρεσβείες μας και τα Προξενεία
μας, ώστε όλοι να μπορέσουν να
γιορτάσουν με όποιον πρόσφορο τρόπο αυτή την πολύ μεγάλη
επέτειο των 200 ετών».

Έκκληση τήρησης μέτρων κατά της πανδημίας
σε Φολέγανδρο και Κίμωλο
Θεοδώρα Πετρολιάγκη
Σε ανακοίνωση της η Δήμαρχος
Φολεγάνδρου Ευθαλία Παπαδοπούλου αναφέρει: «Σαράντα
ημέρες μας έμειναν έως το
Πάσχα και πολλοί θα έρχονται
στο νησί μας, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργαζόμενοι, απλοί
επισκέπτες.
Εφιστούμε την
προσοχή όλων για την τήρηση
των μέτρων προστασίας, για τον
έλεγχο που παρέχουμε δωρεάν
με rapid test και πραγματοποιείται μετά από ραντεβού με τα
Ιατρεία μας, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή και
ατομική ευθύνη. Το να παραμείνουμε υγιείς θα είναι το βασικό
μας όπλο για την νέα τουριστική
σεζόν και να εμβολιαστούμε
φυσικά, κάτι το οποίο αναμένουμε. Ας βάλουμε όλοι στοίχημα η Φολέγανδρος να παραμείνει "covid free" προορισμός
όπως αναφέρεται τελευταία από
την διεθνή τουριστική ειδησεογραφία. Εύχομαι καλή δύναμη
και καλή Σαρακοστή σε όλους!»

Έκκληση για την τήρηση των
μέτρων κατά της πανδημίας κάνει ο Δήμος Κιμώλου. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Ο
Δήμος Κιμώλου απευθύνει έκκληση σε εσάς που επισκέπτεστε το νησί μας, είτε είστε μόνιμοι κάτοικοι είτε επισκέπτες,
να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
ως προς την τήρηση των μέτρων
που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Κιμώλου
προσβλέπει στη δική σας ευαισθησία και υπευθυνότητα, όπως
και στην υπεύθυνη στάση όλων
των δημοτών-κατοίκων, για να
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις
πρωτόγνωρες συνθήκες της
πανδημίας. Παράλληλα υπενθυμίζει σε όλους ότι η τήρηση
των γνωστών μέτρων (μάσκα,
απολύμανση, κοινωνική από-

σταση κλπ), είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και υποχρεωτική. Ο
“εχθρός” είναι “εδώ” πολυπρόσωπος, ύπουλος και επικίνδυνος πολλές φορές. Είναι στο
χέρι μας να τον κρατήσουμε μακριά μας! Ας μην υποτιμήσουμε
τον κίνδυνο!! Τηρούμε τα μέτρα
προστασίας και δεν ξεχνάμε ότι
όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τον
εαυτό μας, για τους δικούς μας,
για τους συνανθρώπους μας,
για το νησί μας!»
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Γ. Πλακιωτάκης: Για πρώτη φορά θεσμοθετείται
μια ενιαία πολιτική για τη νησιωτική Ελλάδα
Eνιαία πολιτική για τη νησιωτική Ελλάδα με συγκεκριμένα
αναπτυξιακά χρηματοδοτικά
εργαλεία, θεσμοθετείται για
πρώτη φορά μετά την ψήφιση
του νέου Νόμου για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
στο Νησιωτικό Χώρο, τονίζει σε
συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο υπουργός αναφέρει, ότι η
ναυτιλία ανήκει στους κλάδους που δοκιμάζονται σκληρά
από την πανδημία και στόχος
ήταν και παραμένει η στήριξη
των ναυτικών, εργαζόμενων
και επιχειρήσεων του κλάδου,
ώστε να απαμβλυνθούν στο μέγιστο βαθμό οι αρνητικές επιπτώσεις και να μπορέσει ο κλάδος, αφού η πανδημία νικηθεί,
να επανέλθει σε θετική πορεία.
Επισημαίνει επίσης ότι το
υπουργείο Ναυτιλίας μέσα από
τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη δημόσια
ναυτική εκπαίδευση, προχωρά
στον εκσυγχρονισμό της, ενώ
για την ενίσχυση του ελληνικού
νηολογίου τονίζει ότι υπήρξε
μεταρρύθμιση στο καθεστώς
ναυτολόγησης στα πλοία υπό
ελληνική σημαία, ώστε να δοθεί νέα πνοή και δυναμική στο
ελληνικό νηολόγιο, καθιστώντας το ελκυστική επιλογή.
Προσθέτει επίσης ότι η αποφασιστική επιτήρηση και προστασία των θαλάσσιων συνόρων
μας και η σημαντική ενίσχυση
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του λιμενικού σώματος,
αποτελούν τις καθοριστικές
παραμέτρους για τη μείωση
των μεταναστευτικών ροών το
2020. Ακολουθεί το πλήρες
κείμενο της συνέντευξης του
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη
Πλακιωτάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
τον Πάρη Τσιριγώτη.

Τι αλλάζει για τα νησιά
και τους νησιώτες μετά
την ψήφιση του νέου
Νόμου για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό
Χώρο;
Αλλάζει ο τρόπος που το Ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τα
νησιά και τους νησιώτες. Για
πρώτη φορά θεσμοθετείται μια
ενιαία πολιτική για τη νησιωτι-

κρών νησιωτικών επιχειρήσεων μέσω μικροπιστώσεων ή
επιχορηγήσεων.
Και το Ταμείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονομίας, που θα
προκύψει από την συνεργασία
του Υπουργείου με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και
θα εστιάζει στη χρηματοδότηση
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να στρέψουν
το παραγωγικό τους μοντέλο σε
δραστηριότητες της θαλάσσιας
οικονομίας.

Ποιο θα είναι το πλέγμα
των άγονων γραμμών
τη νέα περίοδο; Τι πρέπει να περιμένουμε;

κή Ελλάδα. Για πρώτη φορά, οι
αποσπασματικές παρεμβάσεις,
δίνουν τη θέση τους σε ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Για
πρώτη φορά υπάρχουν συγκεκριμένα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Σας θυμίζω ότι το 18,7% της
συνολικής επιφάνειας του εδάφους της πατρίδας μας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει το 15,1% του συνολικού
μας πληθυσμού, ενώ τα νησιά
και οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται
σε αυτά, στη θάλασσα και τον
παράκτιο χώρο τους, είναι σημαντικοί πλουτοπαραγωγικοί
πόροι για τη χώρα μας.
Το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται πλήρως στις κυβερνητικές
προτεραιότητες όπως τις έχει
θέσει η κυβέρνηση μας και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν σας
κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ως βουλευτής, ως

Υπουργός αυτής της κυβέρνησης, αλλά και ως νησιώτης,
εισηγήθηκα ένα Νόμο που
δημιουργεί σταθερή και ισχυρή προοπτική για καλύτερες
ημέρες για τα νησιά και τους
νησιώτες.

Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η αναπτυξιακή
πορεία των νησιών;
Ο ίδιος ο Νόμος, διασφαλίζει
την εφαρμογή του. Πρώτα απ’
όλα εισάγει την υποχρέωση
δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο,
με σαφές χρονοδιάγραμμα,
μετρήσιμους δείκτες - στόχους τόσο στο εθνικό όσο και
στο περιφερειακό επίπεδο και
συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.
Πέρα από αυτό, όμως, η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη των
νησιών, διασφαλίζεται με τρία,

αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Το Πρόγραμμα Νέαρχος, που
χρηματοδοτεί έργα δημόσιου
χαρακτήρα, θα δημιουργηθεί
μέσα από τη συνεργασία του
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με το Ταμείο Παρακαταθηκών. Στόχος μας είναι
να πολλαπλασιάσουμε τους
πόρους που ετησίως διαθέτει
το Υπουργείο για την κάλυψη
κρίσιμων έργων στους τομείς
λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, της προστασίας του
περιβάλλοντος, της δημιουργίας υποδομών αφαλάτωσης και
δικτύων διανομής ύδατος και
της διαχείρισης ενέργειας, ενώ
θα καλυφθούν και οι πολυετείς
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή οι άγονες γραμμές.
Το Πρόγραμμα Νησιωτικής
Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προβλέπει
την στήριξη των λειτουργικών
εξόδων μικρών και πολύ μι-

Από την πρώτη ημέρα που ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου εμπιστεύτηκε
το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, θεωρήσαμε, με τους συνεργάτες μου,
την επικοινωνία των νησιών με
την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά
και μεταξύ τους, βασική προτεραιότητα
Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, ούτε μόνο θέμα δυνατότητας διακίνησης αγαθών και
οικονομικής ευρωστίας των
νησιών. Είναι και θέμα συνοχής
του Εθνικού μας χώρου.
Ακριβώς γι’ αυτό, ενισχύσαμε
πολύ σημαντικά τη χρηματοδότηση, από τα 90,7 εκατ. ευρώ
του 2019 σε 130 εκατ. ευρώ
το 2020 και 138 εκατ. ευρώ το
2021. Η αυξημένη χρηματοδότηση επέτρεψε την αύξηση των
άγονων γραμμών κατά 24 (18 το
2020 και 6 το 2021).
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με τη θέσπιση ποιοτικότερων
κριτηρίων και ρήτρας «πλοίου
αντικατάστασης»,
διασφαλίζει την ποιοτική βελτίωση του
προσφερόμενου μεταφορικού
έργου, αλλά και τη σύνδεση
πολλών νησιών μεταξύ τους,
διευκολύνοντας έτσι τη μετακίνηση, τη διακίνηση αγαθών
καθώς και την επικοινωνία χιλιάδων νησιωτών. Με σωστό
σχεδιασμό και εξασφάλιση
αυξημένων πόρων, αλλάζουμε
το τοπίο στην επικοινωνία των
νησιών μας, δημιουργώντας
αυξημένες αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες.
Η πανδημία της COVID-19
αναμφισβήτητα έπληξε και
τη ναυτιλία. Πώς στήριξε το
υπουργείο τον κλάδο και τους
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ναυτικούς αυτή την δύσκολη
περίοδο;
Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η ναυτιλία ανήκει στους
κλάδους που δοκιμάζονται
σκληρά από την πανδημία.
Στόχος μας ήταν και παραμένει
η στήριξη ναυτικών, εργαζόμενων και επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να απαμβλυνθούν
στο μέγιστο βαθμό οι αρνητικές επιπτώσεις και να μπορέσει ο κλάδος, αφού η πανδημία
νικηθεί, να επανέλθει σε θετική
πορεία.
Οι παρεμβάσεις μας διασφάλισαν ότι, εν μέσω πανδημίας,
κανένα νησί μας δεν έμεινε
χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση και
όπου τυχόν προέκυψαν ζητήματα αντιμετωπίσθηκαν άμεσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι
άγονες γραμμές λειτούργησαν
κανονικότατα, ενώ κάποιες από
αυτές επεκτάθηκαν και χρονικά και γεωγραφικά. Για τη
συνολική στήριξη του κλάδου,
το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής εξασφάλισε και έχει ήδη διαθέσει 67
εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, συνεχίζουμε να
στηρίζουμε τους ναυτικούς και
τους εργαζόμενους στον κλάδο. Ενδεικτικά σας αναφέρω
την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων ναυτικών και παροχής επιδόματος
ανεργίας, την ένταξη της ακτοπλοΐας στο καθεστώς επιδότησης εργοδοτικών εισφορών για
ενεργούς ναυτικούς, την αναθεώρηση προϋποθέσεων για
την εγγραφή άνεργων ναυτικών
στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, την
κάλυψη μέρους των ενοικίων
των ανέργων ναυτικών. Συνολικά, τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας προσεγγίζουν
τα 15 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί
σας για τη Ναυτική Εκπαίδευση;
Η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας. Είμαστε, λοιπόν, ήδη,
στο τελευταίο στάδιο σύνταξης
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, έτσι ώστε μετά από
δεκαετίες, να προχωρήσουμε
στον εκσυγχρονισμό της, ώστε
οι Έλληνες ναυτικοί να έχουν
όλες τις σύγχρονες γνώσεις και
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν
Στο μεταξύ, διασφαλίσαμε την
απρόσκοπτη λειτουργία των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με την καθιέρωση τηλεκπαίδευσης, με την βοήθεια

του Ιδρύματος Ευγενίδου, και
της Microsoft. Επειδή, μάλιστα, η τηλεκπαίδευση είναι το
μέλλον, σκοπεύουμε να την
επεκτείνουμε και στον τομέα
της μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης- κατάρτισης για τους
Αξιωματικούς του Εμπορικού
Ναυτικού, αλλά και όλους τους
ναυτικούς ειδικών κατηγοριών
και ειδικοτήτων.
Ιδιαιτέρως θετική είναι και η
παρέμβαση μας στο ζήτημα της
βελτίωσης των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού των Ακαδημιών. Στον Ασπρόπυργο και
την Κρήτη οι εργασίες έχουν
ήδη ολοκληρωθεί, με τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Περιφέρειας
Κρήτης, αντιστοίχως.

Ποια μέτρα προωθείτε
για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
του εθνικού νηολογίου;
Για την κυβέρνησή μας, η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου αποτελεί πρόκληση και
όραμά και εργαζόμαστε μεθοδικά και σε συνεργασία με τους
ναυτιλιακούς φορείς προς την
κατεύθυνση αυτή.

Ήδη, έγιναν ήδη πολλά και
σημαντικά βήματα. Μεταρρυθμίσαμε το καθεστώς ναυτολόγησης στα πλοία υπό ελληνική
σημαία, ώστε να δοθεί νέα
πνοή και δυναμική στο ελληνικό νηολόγιο, καθιστώντας το
ελκυστική επιλογή. Δώσαμε
τη δυνατότητα ναυτολόγησης
αλλοδαπού πλοιάρχου, εφόσον
αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται Έλληνας. Βελτιστοποιήσαμε
τις διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής από και προς το ελληνικό νηολόγιο οι οποίες υλοποιούνται πλέον σε χρόνο μιας,
το πολύ δύο, ημερών.
Παράλληλα, εργαζόμαστε ώστε
να υλοποιηθεί η δέσμευση της
κυβέρνησης για Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για
τη Ναυτιλία, τόσο σε ό,τι αφορά
το πλοίο και τη νηολόγησή του,
όσο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.
Το Έργο θα προκηρυχθεί μέσα
στους επόμενους μήνες.
Η πορεία προς την ανάκαμψη του ελληνικού νηολογίου
απαιτεί ένα νέο συμβόλαιο
μεταξύ της Πολιτείας και της
ναυτιλιακής κοινότητας, το
είμαστε έτοιμοι να τιμήσουμε. Προσδοκούμε στη θετική ανταπόκριση της μεγάλης
ναυτιλιακής κοινότητας για την
επιστροφή σημαντικού μέρους

της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη
γαλανόλευκη. Η ανάκαμψη του
ελληνικού νηολογίου, θα δώσει νέα πνοή και στη ναυτική
απασχόληση, δημιουργώντας
ευκαιρίες ποιοτικής εργασίας
σε σύγχρονα πλοία και προάγοντας την υψηλή ναυτιλιακή
μας τεχνογνωσία.
Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και
σεις έχετε πολλές φορές αναφερθεί στη μείωση κατά 85%
των μεταναστευτικών ροών το
2020. Τι άλλαξε σε σχέση με το
παρελθόν και φτάσαμε σε αυτό
το αποτέλεσμα;
Δύο είναι οι καθοριστικές παράμετροι για την εντυπωσιακά
θετική αυτή εξέλιξη. Πρώτον,
η επιλογή της κυβέρνησης
για αποφασιστική επιτήρηση
και προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας. Δεύτερον,
η σημαντική ενίσχυση των
επιχειρησιακών δυνατοτήτων,
σε συνδυασμό με τον σωστό
σχεδιασμό της ηγεσίας και την
υπερπροσπάθεια των γυναικών
και των ανδρών του Λιμενικού
Σώματος, που επιχειρούν με
αυταπάρνηση, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προτεραιότητα
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα αποτελέσματα,
μάλιστα, είναι ακόμα καλύτερα
τους πρώτους μήνες του 2021.
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Για την κυβέρνηση, η ενίσχυση
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος,
με σύγχρονα μέσα αλλά και
ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί
σταθερή προτεραιότητα. Πέρα
απ΄ όσα έχουν ήδη γίνει, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς
η διαγωνιστική διαδικασία για
την εγκατάσταση του Εθνικού
Συστήματος Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Επιτήρησης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ, το οποίο
διασφαλίζει την ενημέρωση για
την κατάσταση στο θαλάσσιο
πεδίο ευθύνης του Λιμενικού
Σώματος σε πραγματικό χρόνο και επί 24ωρου βάσεως.
Παραλλήλως, είναι σε εξέλιξη
μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ύψους 600 εκατ. ευρώ για
την τρέχουσα περίοδο και 800
εκατ. ευρώ για την επόμενη, με
αντικείμενο προμήθεια πλωτών και χερσαίων μέσων, αναβάθμιση εξοπλισμού, αλλά και
συστήματα επικοινωνιών και
πληροφοριών.
Η κυβέρνηση καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για
την μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση σειράς διαδικασιών που ως τώρα
απαιτούσαν φυσική παρουσία
των πολιτών και πολύ χρόνο.
Πώς συμμετέχει το ΥΝΑΝΠ
στην προσπάθεια αυτή ;
Η μετάβαση στο «ψηφιακό
κράτος» προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελεί μία
τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης μας,
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργούμε στην κατεύθυνση
της εξυπηρέτησης των πολιτών
χωρίς να είναι απαραίτητη η
φυσική τους παρουσία, και ήδη
λειτουργεί η εφαρμογή e-ΔΛΑ,
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου διεκπεραιώνεται πλήρως
σειρά δραστηριοτήτων, για τις
οποίες έπρεπε να επισκεφτούν
τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Αξίζει να σημειωθεί τα δύο
προηγούμενα χρόνια, μόνο για
τις συγκεκριμένες υπηρεσίες
διεκπεραιώθηκαν
περισσότερες από 3.500 αιτήσεις πολιτών. Πολύ σύντομα, με την
εισαγωγή στο σύστημα και
άλλων δραστηριοτήτων, θα καλυφθούν περιπτώσεις για τις
οποίες τα δύο προηγούμενα
χρόνια υποβλήθηκαν πάνω από
7.000 αιτήσεις.
Πρόκειται για επιβεβλημένη αλλαγή, που βελτιώνει το
επίπεδο παροχής υπηρεσιών
στους πολίτες, αλλά και ενισχύει τη λειτουργικότητα και
αποτελεσματικότητα του Λιμενικού Σώματος.

10 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού
Κυκλάδων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση	 : Φηρά - Θήρας
Ταχ. Κωδ. : 84700
Πληροφορίες: Μάινας Νικόλαος
Τηλέφωνο	 : 22860-25393 / 4
Fax
: 22860-25898
Ε-mail
: deyathira@otenet.gr
ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2021
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
60.000,00 €
άνευ Φ.Π.Α.
Θήρα : 17-03-2021
Αρ. Πρωτ. : 1476/2021
ΑΔΑ: ΩΤΦΑΟΕΨΠ-ΕΚ2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–
Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με συνολική δαπάνη
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ
και απρόβλεπτα 60.000,00 ευρώ.
Το έργο συντίθεται από την παρακάτω
κατηγορία εργασιών:
Κατηγορία
Οικοδομικά
Έργα: 44.188,80 ευρώ (δαπάνη εργασιών)
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 7.953,98
ευρώ
Απρόβλεπτα:
7.821,42
ευρώ
Πρόβλεψη Αναθεώρησης
: 35,80 ευρώ
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν δαπάνη
αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε
δέκα (10) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών και εγγράφων
της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Τεχνική Υπηρεσία) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες:
Νικόλαος Μάινας, τηλ: 22860 25393-4
/ fax: 22860 25898.
Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: Κωδικός Προϋπολογισμού 2021: Κ.Α.: 15.01.21.3087 και
CPV: 45240000-1
Ο
διαγωνισμός
θα
διεξαχθεί
30/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών), στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Πλατεία Σαρπάκη – Φηρά Θήρας.
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3
της Διακήρυξης.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016 για το
σύστημα «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού», με συμπλήρωση
του εντύπου που περιλαμβάνεται στα
έγγραφα της σύμβασης που χορηγού-
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νται από την αναθέτουσα αρχή.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση Υδραυλικών
Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.200,00 ευρώ και
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες μεγαλύτερη από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
Το έργο χρηματοδοτείται από την
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Τα
έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης
βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου.
Θήρα, Μάρτιος 2021
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Εμμανουήλ Ορφανός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ερμούπολη : 17-03-2021
Αριθ. Πρωτ. : ΤΤ 24818 / 899
ΑΔΑ:ΩΝ5Π7ΛΞ-ΒΥΞ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ
Ν.4412/2016–Α147]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
[Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα
με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 του Ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός
φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ.), με το σύστημα των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών
του τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση – Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 8x8 Δήμου Αντιπάρου»
προϋπολογισμού € 185.483,87 (άνευ
Φ.Π.Α.).
Ως καταληκτική προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 08-04-2021, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί από την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις
14-04-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα

10:00 π.μ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και είναι
εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του
ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), όπως
αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη
μεταβατική περίοδο εφαρμογής του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
(άρ. 65), στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016,
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και να περιλαμβάνουν
βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή
των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ.
με ανάλογη εφαρμογή του άρ.52 του
Π.Δ. 71/2019.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα
κατακυρωθεί η σύμβαση υποχρεούται
πριν την υπογραφή της να προσκομίσει προς έλεγχο όλα τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 23
«Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής».
Για την συμμετοχή στη δημοπρασία
απαιτούνται τα δικαιολογητικά του
Άρθρου 24 «Περιεχόμενο Φακέλου
Προσφοράς» της Διακήρυξης, όπως
προβλέπονται στην περίπτωση 24.2.
Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των €
3.710,00 (τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα) που αντιστοιχεί στο 2% του
προϋπολογισμού μελέτης του έργου
(χωρίς ΦΠΑ) με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση παρέχεται με
εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016 και θα απευθύνονται στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9)
μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή από τις
08-02-2022.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω
της ΣΑΕΠ 567, με τίτλο «Συντηρήσεις – Επισκευές χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Νησιών ΠΕ Κυκλάδων» και κωδ.
2017ΕΠ56700002
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841
00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22813 62702,
τηλεομοιοτυπία: 22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την ακρίβεια			
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου	
Γεώργιος Χατζημάρκος
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση	 : Φηρά - Θήρας
Ταχ. Κωδ. : 84700
Πληροφορίες: Μάινας Νικόλαος
Τηλέφωνο	 : 22860-25393 / 4
Fax
: 22860-25898
Ε-mail
: deyathira@otenet.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
Σωλήνων και εξαρτημάτων
ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου
Θήρας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2021
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΕΥΑΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
198.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α.
Θήρα : 18 / 03 /2021		
Αρ. Πρωτ. : 1502 / 2021
ΑΔΑ:ΨΥΣ8ΟΕΨΠ-66Χ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών
που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια σωλήνων
και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.
Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού
198.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Οι Αναλυτικές Προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο τεύχος της
Διακήρυξης. Η διάρκεια υλοποίησης
της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και δεκαο-

χτώ μήνες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης του www.
promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής των
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
14η Απριλίου του 2021, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15:00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
την 19η Απριλίου του 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που
αφορούν μέρος της προκηρυσσόμενης με την παρούσα ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν
και πληρούν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται
στην σχετική Διακήρυξη. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται
στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 2% επί του προϋπολογισμού
των προσφερόμενων τμημάτων των
ζητούμενων ειδών πλέον ΦΠΑ, για το
σύνολο των τμημάτων της προμήθειας
ανέρχεται στο ποσό των 3.960 €, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://
www.promitheus.gov.gr, μέσω του
οποίου και μόνον, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296
του Ν.4412/2016 και στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση
(URL) : www.deyathira.gr.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού
έχουν εγκριθεί με την 55/2021, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους
της ΔΕΥΑΘ:
Κωδικός Προϋπολογισμού 2020:
Κ.Α.: 25.91.01.03 και 25.91.11.03 και
25.92.01.03 και 25.92.11.03
CPV : 44164310-3 και 42130000-9 και
45221230-3
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. , ότι:
Ο Νιάος Σταμάτιος του Στέφανου και της Μαρίας το γένος Χουζούρη που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Χώρα
Νάξου και η Λυμπερτά Κυριακή του Εμμανουήλ και της Αγλαΐας το
γένος Κούρτη που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί
στη Χώρα Νάξου θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ΔΗΜΟ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ .
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Γιώργος Σολάρης

Κορονοϊός: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Ακτοπλοΐα
Νέα κρούσματα σε άλλα 2 πλοία!
Θερίζει ο Κορονοϊός στην επιβατηγό ναυτιλία και πλέον η
ΠΕΝΕΝ έχει φθάσει στο σημείο
να δίνει σχεδόν καθημερινά
στοιχεία για καταγεγραμμένα
κρούσματα που σημειώνονται
σε Ακτοπλοϊκά πλοία!
Παρ’ όλα αυτά εφοπλιστές-κυβέρνηση-ΥΕΝ εξακολουθούν
να κωφεύουν να σιωπούν και
να αδρανούν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη προστασία
της υγείας των Ναυτεργατών!
Οι ευθύνες τους πλέον δεν είναι μόνο βαρύτατες αλλά και
εγκληματικές!
Κυβέρνηση-ΥΕΝ-ΕΟΔΥ
όλη
την περίοδο της πανδημίας δεν
έχουν πραγματοποιήσει ούτε
ένα τυπικό έλεγχο εκτός της
καλοκαιρινής περιόδου, ενώ
στη νέα έξαρση της πανδημίας.
έχουν εξαφανιστεί!
Είναι και αυτό ένα δείγμα της
σημασίας που υποτίθεται ότι
δίνουν και του τρόπου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στους
εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα στα ΜΜΜ όπως είναι τα
πλοία της Ακτοπλοΐας.
Από την άλλη οι ναυτιλιακές
εταιρίες προκλητικά δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα,
δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα
που είναι επιβεβλημένα για τη
προστασία των Ναυτεργατών.
Αντί να απευθύνουν παραινέσεις ακόμη και απειλές προς τη
ΠΕΝΕΝ, το καλύτερο που έχουν
να κάνουν επιτέλους είναι να

συναισθανθούν τις τεράστιες
ευθύνες τους και να πράξουν τα
αυτονόητα..
Σχετικά με την ΠΕΝΕΝ τους
ξεκαθαρίζουμε ότι τα μηνύματα τους να σιωπήσουμε δεν
πρόκειται να εισακουστούν από
εμάς!!
Απόδειξη και επιβεβαίωση της
επικίνδυνης κατάστασης που
για πολλοστή φορά καταγγέλλουμε και την γενικευμένη
έκταση που λαμβάνει το υγειονομικό πρόβλημα στους Ναυτεργάτες είναι ότι για άλλη μια
μέρα, σήμερα δημοσιοποιούμε

κρούσματα σε δυο νέα πλοία και
συγκεκριμένα στο Ε/Γ-Ο/Γ «Νήσος Σάμος» και στο «Αριάδνη».
Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη
καταγγελία μας για τρία πλοία
μέσα στο 3ήμερο της Καθαρής
Δευτέρας!!!
Στο πρώτο πλοίο υπάρχουν 11
επιβεβαιωμένα κρούσματα (7
στο μηχανοστάσιο και 4 στο
πλήρωμα καταστρώματος). Ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μετά το καθολικό τεστ που
έγινε στο σύνολο του πληρώματος..
Επίσης 1 κρούσμα υπήρξε στο

Ε/Γ-Ο/Γ «Αριάδνη» ( μέλος του
πληρώματος μηχανής).
Για τη κατάσταση αυτή ένοχη είναι η πολιτική εφοπλιστών-κυβέρνησης οι οποίοι παρά τα
απανωτά κρούσματα συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα!
Στενά δεμένη με την παραπάνω
εικόνα είναι και η αντίστοιχη
στη ποντοπόρο ναυτιλία για την
οποία κυβέρνηση-εφοπλιστές
έχουν επιβάλει τον «νόμο της
σιωπής-ομερτά» και παρά τις
έντονες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας αυτή η σιωπή
13 μήνες μετά το ξέσπασμα της

πανδημίας δεν έχει σπάσει ακόμη…!
Και όλα αυτά για μην θιγεί το
εφοπλιστικό κατεστημένο και
«τσαλακωθεί» μια εικόνα αγιοποίησης που έχουν φιλοτεχνήσει οι ίδιοι για τον εαυτό τους
και αναπαράγεται αυτή από το
αστικό αμαρτωλό πολιτικό προσωπικό αλλά και τα ελεγχόμενα
ΜΜΕ!
Απαιτούμε και Διεκδικούμε:
-Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλα πλοία.
Αυστηρή τήρηση των μέτρων
που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα επιβατηγά πλοία.
Διάθεση και συστηματική χρήση όλων των μέσων για την
προστασία σε όλους τους εργασιακούς χώρους των πλοίων.
Τακτικές απολυμάνσεις σε
όλους τους εσωτερικούς χώρους των πλοίων.
Προτεραιότητα στον εμβολιασμό στους Ναυτεργάτες και σε
όλους τους εργαζόμενους που
εργάζονται στα ΜΜΜ και οι
οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας.
Να επιβληθεί σε όλες τις Ναυτιλιακές εταιρίες με ποντοπόρα
πλοία να ενημερώνουν τις δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και
φορείς για τα κρούσματα στα
πλοία τους.
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Μαθήματα μέσα στο καλοκαίρι, οριστική η παράταση του σχολικού έτους
Μαθήματα τον Ιούνιο προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως ενώ τόνισε
ότι αποτελεί προτεραιότητα το
άνοιγμα των σχολείων από τον
Απρίλιο, με ειδική μέριμνα για
τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
Όπως εξήγησε, ο λόγος που
έκλεισαν οριζοντίως οι σχολικές
μονάδες, ήταν γιατί παρατηρήθηκε μια αύξηση της επιδημιολογικής εικόνας κυρίως λόγω
των μεταλλάξεων του ιού. Η τηλεκπαίδευση λειτουργεί όπως
είπε και πάει πολύ καλά, όμως
είναι λύση έκτακτης ανάγκης.
Μιλώντας για την παράταση του
σχολικού έτους, διευκρίνισε ότι
τα σχολεία θα λειτουργήσουν

όλο τον Ιούνιο.
Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο
να υπάρξει μεγαλύτερη παράταση του σχολικού έτους, καθώς
στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται
η σύμβαση χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες
τις βαθμίδες.
Για τις πανελλαδικές εξετάσεις
η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι
θα γίνουν κανονικά τον Ιούνιο
όπως πέρσι. Όσον αφορά τα
πανεπιστήμια, υπάρχει η εισήγηση από τους ειδικούς να γίνει
το εαρινό εξάμηνο εξ αποστάσεως. «Επιδιώκουμε κάποιες
προσαρμογές για τις πρακτικές

ασκήσεις», πρόσθεσε.
Μιλώντας για τον εμβολιασμό
των εκπαιδευτικών, η υπουργός
είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και
συμμετοχή στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου για τα
εμβόλια, αλλά και για την πλατφόρμα για τα τεστ ανίχνευσης
του COVID.
Όσον αφορά τα tablet, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι εντός των
επόμενων ημερών θα «πέσουν»
οι υπογραφές των 5 εμπλεκόμενων υπουργείων. Το συγκεκριμένο κονδύλι είναι περίπου
120 εκ. ευρώ και αφορά περισσότερο από μισό εκατομμύριο
μαθητές.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/7-3-2021
Η PROBANK LEASING Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να
διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα γίνει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας στην
Αθήνα, όπως ειδικότερα για κάθε ακίνητο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Η ελάχιστη τιμή προσφοράς αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τους όρους του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.probankleasing.gr Για τυχόν διευκρινίσεις ή
συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην PROBANK LEASING ΑΕ, Τηλ.: 210 5195050-055, email: sales@nbgleasing.gr για την παραλαβή
του Φυλλαδίου Όρων Πώλησης, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και για να επισκεφθούν το ακίνητο που τους ενδιαφέρει πριν από το διαγωνισμό.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2027

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ισόγειες κατοικίες με υπόγεια
(μεζονέτες), υπό στοιχεία Κ4 και Κ3, επιφανείας 163,90τμ και 115,49τμ
αντίστοιχα, σε επικλινές οικόπεδο επιφανείας 4.015,04τμ.

Θέση Φανάρι
Μύκονος, Κυκλάδες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

.000€

.000€

7/4/2021 ώρα 12:00 π.μ.
Λ. Αθηνών 128-132 &
Ιφιγένειας Αθήνα

Υποψήφιοι σε επιτροπή της ΕΠΟ οι
Γιώργος Παρούσης και Μάριος Γαλανός
Υποψήφιοι για την επιτροπή
ελέγχου και συμμόρφωσης της
ΕΠΟ, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Κυκλάδων Γιώργος
Παρούσης και ο αντιπρόεδρος
της ΕΠΣΚ Μάριος Γαλανός.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια
επιτροπή εποπτικού χαρακτήρα,
όπου επιβλέπει την κάθε απόφαση που λαμβάνει η οποιαδήποτε επιτροπή της ΕΠΟ, έτσι
ώστε να γίνονται όλα με πλήρης
διαφάνεια, αλλά και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της
ΕΠΟ:
«Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
κι έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: Ενόψει της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της
ΕΠΟ της 27ης Μαρτίου 2021
υπέδειξε τους υποψηφίους για
τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ελέγχου και Συμμόρφωσης
(άρθρο 44 του Καταστατικού),
καθώς επίσης και τους υποψηφίους Πρακτικογράφους (3) και
Ψηφολέκτες (3).
Υποψήφιοι για την Επιτροπή
Ελέγχου και Συμμόρφωσης:
Πρόεδρος: ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αναπλ. πρόεδρος:
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΕΠΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Μέλη:
ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ / ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΕΠΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ /
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /
ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ / ΕΠΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΟΥΠΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ / ΕΠΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΣΗΜΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΕΠΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Υποψήφιοι για τις θέσεις των
Πρακτικογράφων:
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ/ ΕΠΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ/

ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/
ΕΠΣ ΧΙΟΥ
Υποψήφιοι για τις θέσεις των
Ψηφολεκτών:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ / ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ / ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ / ΕΠΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κατόπιν συζήτησης για το θέμα
των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου του Υφυπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, οι παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας
της Ε.Π.Ο. θα αποσταλούν στις
FIFA &UEFA»
Μανόλης Ορφανός: «Η συμμετοχή του καταξιωμένου Μάριου

μας γεμίζει υπερηφάνεια»
Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από
τον Επικεφαλή της Δημοτικής
παράταξης «Τώρα! για τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά» κ. Μανόλη
Ορφανό, ο οποίος μέσω επιστολής του, έσπευσε να συγχαρεί
τον Μάριο Γαλανό, τονίζοντας
πως μία τέτοια συμμετοχή, μόνο
υπερηφάνεια μπορεί να επιφέρει. Τα όσα αναφέρει στην
επιστολή του ο κ. Μανόλης Ορφανός:
«Είναι μεγάλη μας χαρά αλλά
και τιμή που ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Σαντορινιός εξελέγη στην επιτροπή Ελέγχου και
Συμμόρφωσης της ΕΠΟ.
Ο κ. Μάριος Γαλανός που στο

πρόσωπό του η ΕΠΟ αναγνώρισε το ήθος και την εντιμότητα
κέρδισε την υποψηφιότητα που
είχε θέσει ως εκπρόσωπος του
κυκλαδίτικου
ποδοσφαίρου
στην ΕΠΟ.
Η συμμετοχή του καταξιωμένου
Μάριου μας γεμίζει υπερηφάνεια, μας ανεβάζει ακόμη πιο
ψηλά στο βάθρο και μας βαραίνει ακόμη περισσότερο με την
ευθύνη που επωμίζεται.
Φίλε πάντα άξιος και συγχαρητήρια!»
Μανόλης Ορφανός
Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης «Τώρα! για τη Σαντορίνη και
τη Θηρασιά»
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Φαν΄τ Σιπ: «Υπολογίζω Παπασταθόπουλο και Μανωλά»
στην απαιτούμενη βαθμολογική
συγκομιδή», πρόσθεσε.
Εν συνεχεία, ο Φαν΄τ Σιπ μίλησε για τις επιλογές του στις κλήσεις: «Στην εναρκτήρια ενότητα
αγώνων παρουσιάζουμε και
νέες επιλογές παικτών, νέων ή
παλαιότερων διεθνών που επιστρέφουν στην Εθνική επιβραβευόμενοι για τις καλές εμφανίσεις τους με τις ομάδες τους,
όπως ο Καπίνο και ο Παπαδόπουλος. Επιπλέον, ο Μαυροπάνος έχει πια χρόνο συμμετοχής και φανερή πρόοδο, ενώ ο
Δουβίκας είναι επίσης νεαρός,
παίζει διαρκώς στην ομάδα του,
έχει έφεση στο γκολ, βάζει ένα
διαφορετικό στυλ παιχνιδιού
στην ομάδα και προέρχεται από
τη διαδικασία των μικρών εθνικών ομάδων».

Η επικοινωνία του ομοσπονδιακού τεχνικού Τζον Φαν΄τ Σιπ
με τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Κώστα Μανωλά, προκειμένου να τους ενημερώσει
πως τους υπολογίζει στα πλάνα
του ενόψει της συμμετοχής της
Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του 2022, ήταν η «είδηση» που
βγήκε από τον Ολλανδό εκλέκτορα.
Μιλώντας στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας, ο Φαν΄τ Σιπ δήλωσε πως αμφότεροι οι δύο
κορυφαίοι Έλληνες αμυντικοί
βρίσκονται στα υπόψη του για
τη συνέχεια του «πλάνου Κατάρ», παρότι δεν βρέθηκαν στις
κλήσεις για τους αγώνες με
Ισπανία, Γεωργία και τον φιλικό
με την Ονδούρα.
«Στο διάστημα του σχεδιασμού
της ομάδας επικοινώνησα με
τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο
και τον Κώστα Μανωλά. Τους
γνωστοποίησα ότι βρισκόμαστε πλέον στην κύρια φάση
του “πλάνου Κατάρ” κι έχοντας
ολοκληρώσει τον σχεδιασμό,
τις δοκιμές του ρόστερ και την
προετοιμασία της ομάδας μας
στο κομμάτι της αγωνιστικής
φιλοσοφίας, προφανώς και
τους υπολογίζουμε στα πλάνα
μας», υπογράμμισε ο τεχνικός
της Εθνικής.

«Είναι γνωστό άλλωστε ότι
έχουν τον σεβασμό όλων, ουδέποτε “έκλεισε η πόρτα” της
ομάδας για εκείνους, πολύ περισσότερο ουδείς αμφισβήτησε την αγωνιστική αξία και την
ικανότητα προσφοράς τους στο
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Θεωρώ ότι στο μακρύ δρόμο
των προκριματικών του μουντιάλ θα νιώσουν έτοιμοι για να
ενταχθούν στο σύνολό μας».
Αναφορικά με τις επικείμενες
αγωνιστικές υποχρεώσεις, σχολίασε: «Η Εθνική ομάδα μπαίνει πλέον στην κεντρική φάση

της υλοποίησης του “πλάνου
Κατάρ”, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην τελική φάση του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.
Αντιμετωπίζουμε στο ξεκίνημα
την Ισπανία και τη Γεωργία σε
δύο αγώνες εξαιρετικά σημαντικούς: η Ισπανία είναι κορυφαία ποδοσφαιρική δύναμη και
στα προκριματικά παρουσιάζει
το ίσως ισχυρότερο σύνολο που
βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή».
Και πρόσθεσε: «Διαθέτει ποιότητα, εμπειρία, ταλέντο, νέους παίκτες και πολλές εναλ-

λακτικές. Προφανώς και στο
εναρκτήριο εντός έδρας παιχνίδι τους το κίνητρο είναι το
μεγαλύτερο δυνατό. Η Γεωργία
θα εμφανιστεί με νέο, Γάλλο,
προπονητή, κατά συνέπεια με
νέες ιδέες και διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ομάδα που μπορεί να παίξει ρόλο ρυθμιστή,
γι’ αυτό χρειάζεται λεπτομερή
ανάλυση. Έχω την πεποίθηση
ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί σε
καλό επίπεδο ετοιμότητας και
θα αξιοποιήσει τις αγωνιστικές
της αρετές και τον παράγοντα
“έδρα”, προκειμένου να φτάσει

Για να συνεχίσει λέγοντας: «Και
οι δύο αξίζουν την ευκαιρία και
την εμπειρία στην Εθνική. Το
ίδιο συμβαίνει και με τον Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, βγάζει
μεγάλη ενέργεια και μπορεί να
δώσει λύσεις σε πολλές θέσεις.
Πιστεύω ότι βάλαμε στην ομάδα τις απαραίτητες προσθήκες
προκειμένου να έχουμε πολλές
επιλογές και λύσεις και φυσικά
να καλύψουμε αποτελεσματικά
τις απουσίες λόγω τραυματισμών».

Μια ανάσα από τον ΑΣ Σαντορίνης ο Περικλής Μηνάς
Σε μία σπουδαία μεταγραφική
κίνηση, βρίσκεται κοντά η ομάδα της Σαντορίνης, προχωρώντας σε μία σημαντική προσθήκη για την γραμμή κρούσης της.
Το συγκρότημα του Νίκου Παντέλη βρίσκεται μία ανάσα από
την απόκτηση του 29χρονου
ακραίου επιθετικού, Περικλή
Μηνά, προερχόμενος από τον
Αιολικό αλλά και τον ΟΦΙ από
την Football League.
Τόσο ο ΑΣ Σαντορίνης, όσο και
η πλευρά του ποδοσφαιριστή
έχουν έρθει σε συμφωνία και το
μόνο που απομένει, ούτως ώστε
να “μετακομίσει” στο νησί του
Ηφαιστείου ο Περικλής Μηνάς,
είναι το τυπικό σκέλος και η διαδικασία των υπογραφών, αλλά
και της ανακοίνωσής του.
Ποιος είναι ο Περικλής Μηνάς
Ο Περικλής Μηνάς είναι ακραίος επιθετικός.
Ξεκίνησε την καριέρα του από
την Κ20 της ΑΕΚ, για να συνεχίσει στη Νέα Ιωνία, τη Γλυφάδα, την Προοδευτική, τα

Τρίκαλα, την ΑΕ Φαρκαδόνας,
την Επισκοπή, τον Θεσπρωτό,
τον Απόλλωνα Λάρισας , την ΑΕ

Μυλοποτάμου και τον Αστέρα
Αμαλιάδος.
Τα τελευταία δύο χρόνια αγω-

νίστηκε με τον ΟΦ Ιεράπετρας.
Την πρώτη σεζόν κερδίζοντας μάλιστα την άνοδο από τη

Γ’ Εθνική (22 ματς – 5 γκολ)
και την επόμενη στη Football
League (20 ματς – 2 γκολ).
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ΕΠΟ: Αποφασίζει με νέα… διοίκηση το μέλλον της
Γ’ Εθνικής αλλά και των τοπικών
Δεν αποφασίστηκε κάτι οριστικό για την επανέναρξη της Γ’
Εθνικής και το μέλλον των τοπικών πρωταθλημάτων.
Χωρίς να ληφθεί ουσιαστική
απόφαση για τη Γ’ Εθνική και
τα τοπικά πρωταθλήματα διεξήχθη η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Με τις εκλογές στην Ομοσπονδία να είναι τόσο κοντά, στις 27
Μαρτίου, δεν ελήφθη κάποια
δεσμευτική απόφαση.
Για τη Γ’ Εθνική, η εισήγηση
της Επιτροπής Διοργανώσεων
είναι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα ως την ολοκλήρωση του
πρώτου γύρου, με την ισχύουσα βαθμολογία. Παράλληλα, οι
αγώνες μπαράζ για την άνοδο
στο επαγγελματικό ποδόσφαι-

ρο, θα διεξαχθούν σε δύο ομίλους των 5 ομάδων, με μονά
παιχνίδια.
Ωστόσο, δεν συζητήθηκε αυτή

η πρόταση ούτε οι αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Το
μόνο που ειπώθηκε είναι πως

θα γίνει εισήγηση στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, θα επανέναρξη της Γ’ Εθνικής στις 4/4.
Όσον αφορά το μέλλον των

τοπικών πρωταθλημάτων, δεν
ελήφθη κάποια απόφαση για
το αν θα συνεχιστούν και πώς.
Μάλιστα, το γεγονός ότι θα
υπάρξει η συγχώνευση της
Super League 2 και Football
League σε μια κατηγορία, θεωρήθηκε πως θα αποτελέσει
αναβάθμιση κατά μια κατηγορία όλων των πρωταθλημάτων.
Κι αυτό ίσως σημάνει και την
απόφαση για μη διεξαγωγή των
τοπικών φέτος.
Οριστικές αποφάσεις για τη
Γ’ Εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα αναμένεται να
ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας, θα έχει
και νέα σύνθεση.

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ: Επόμενη στάση.. Σλοβακία
Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
συνεχίζει τους αγώνες του για
αυτή τη σεζόν, αφού έχει ήδη
προγραμματίσει την επόμενη
στάση του, το Σάββατο (20/3)
στο Ντούντιτσε της Σλοβακίας.
Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής
του βάδην θα κάνει το δεύτερο
50άρι του στη σεζόν, με στόχο
να κυνηγήσει το αποτέλεσμα
που δεν κατάφερε να πετύχει
στη διοργάνωση της Ιταλίας,
τον Ιανουαρίου, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά
δύσκολες. Παράλληλα ο πρωταθλητής μας θέλει να δώσει
συνέχεια στην καλή παρουσία
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
35χλμ. βάδην
“ Έχω κάνει πολλούς αγώνες,
στην ουσία από τον Δεκέμβριο
δεν έχω σταματήσει καθόλου.
Θέλω να πιστεύω πως θα πάνε

του δυνατού ανέμου, δεν μου
βγήκε στον αγώνα του Ιανουαρίου.

όλα καλά, θα προσπαθήσουμε

για το καλύτερο δυνατό. Θέλω

να κάνω ένα 50αρι, που λόγω

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
στα Μεγάρα έδειξα πως είμαι
καλά και θέλω η επίδοση που
σημείωσα στο 35άρι να βγει και
στο 50άρι”, είπε αρχικά ο Παπαμιχαήλ, ο οποίος αναφέρθηκε και στο υπόλοιπο της σεζόν:
“Μετά τον αγώνα στο Ντούντιτσε θα συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο στα 20χλμ. βάδην κι έπειτα έχω μπροστά μου
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο”. Ο Παπαμιχαήλ, ο οποίος θα ταξιδέψει την Πέμπτη για
την Σλοβακία, είναι σε τροχιά
πρόκρισης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, με βάση το σύστημα
κατάταξης της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας.

Σύρος: Διατηρούνται οι ελπίδες για την επισκευή του
Γυμναστηρίου στα Πευκάκια
Διατηρούνται οι ελπίδες για την
υλοποίηση του έργου επισκευής του ανοιχτού γυμναστηρίου
στα Πευκάκια Ερμούπολης.
Παρά την πρόσφατη διάλυση της εργολαβίας λόγω των
γνωστών προβλημάτων με την
αρχαιολογία, τίποτε δεν πρέπει
να θεωρείται τελειωμένο και
οριστικό αν προηγουμένως δεν
πραγματοποιηθούν οι σωστικές
ανασκαφές στο χώρο του γυ-

μναστηρίου.
Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό
ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μηνάς Αληφραγκής, οι
σωστικές ανασκαφές πρόκειται
να χρηματοδοτηθούν από τον
Δήμο Σύρου – Ερμούπολης
προκειμένου να προχωρήσουν
ταχύτερα οι διαδικασίες. Οι συγκεκριμένες ανασκαφές θα γίνουν από κλιμάκιο της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και

από τα αποτελέσματά τους θα
κριθεί – εν πολλοίς – το μέλλον
του έργου.
Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τον
κ. Αληφραγκή, υπάρχει πρόθεση από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού για τη δέσμευση
του ποσού που απαιτείται με
σκοπό την εκτέλεση του έργου,
παρά το γεγονός ότι διαλύθηκε
η αρχική εργολαβία.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

PRESENTATION :
- Negotiate for display and extra tailor made
Ζητείται Πωλητής/τρια Organized Trade (Πάρος

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
ΚΑΝΕ CLICK
ΣΤΟ www.kykladiki.gr

& Νάξος) (Εποχιακή Θέση)
The PepsiCo group is represented in Greece by
Pepsico Hellas with some of the world’s most
loved food and drink products in her portfolio.
We are looking for a Sales Representative for the
summer season to sell our products at the Super
Markets of Paros and Naxos.
Job Description:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται

χλμ. απο τη θάλασσα. Τιμή
400€

με

6974044044 (03/04)

αυτόνομη

θέρμανση

για μόνιμη κατοικία .Τηλ
6978482520 (08-04)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται για ενοικίαση με
το χρόνο κατοικία 80 έως
100τμ από χώρα Νάξου έως
Μικρή Βίγλα. ΝΔ / Δ προ-

ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε
PHONE:2285022291

συζητήσιμη.

•

Develops & maintains effective

relationship with all account personnel at store

σανατολισμό. Γύρω στο 1

στον Άγιο Αρσένιο 70 τ.μ.

Implements the Sales plans for

assigned accounts / area

Οι αγγελίες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά δώρεαν
έφόσον δημοσιεύονται και στην έντυπη έκδοση

διαμέρισμα

•

Τήλ.

Ζητείται προσωπικό για ξενοδοχείο στη Χώρα της
Νάξο στην καθαριότητα
(δύο καθαρίστριες) και στο
πρωινό μπουφέ(ένα άτομο)
. Τηλ: 6947300345 (31-01)
Ζητείται προσωπικό για
ξενοδοχείο
στις παρακάτω θέσεις: μπουφές/
service (πρωινή βάρδια) ,

level
Reports competitor’ activities to

•

maintain market awareness
CHECKING :
- General layout of the store.
- Shortages of SKU’s
- Appearance of company products
- Strategic place for displays
- Control the progress of sort and long term
targets
- Check competition activities
- Shelf rotation ( FIFO)
- Follow up arranged activities
- Implementation of annual agreements
- Check store’s price policy

service(απογευματινή βάρδια) και έμπειρη καμαριέρα (για 6μηνη απασχόληση)
. Μισθός ικανοποιητικός,

ΑΠΟ ΝΑΞΟ – FROM NAXOS

ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl

13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
KORONOS-SΚADO
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI
ΧΑΛΚΙ-HALKI
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ
DAMARIONAS-DAMALAS
ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI
ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)
ΑΓΕΡΣΑΝΙ
ΠΥΡΓΑΚΙ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Μ ΒΙΓΛΑ
ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS
ΚΟΥΡΟ-ΜΥΛΟΙ
ΜΕΛΑΝΕΣ - MELANES
ΕΓΓΑΡΕΣ-ΓΑΛΗΝΗ
ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI
ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS
ΜΕΣΗ-MESSI
ΠΟΤΑΜΙA

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI
ΧΑΛΚΙ-HALKI
ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ
) ΑΓΕΡΣΑΝΙ

13:30 TΡΙΤΗ

13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

new products
- Provide feedback (Gross sales performance,
statistics)
MERCHANDISING :
- Plan-o-grams , fill and rotate all point of sales
- Price tags, strips
KEY SKILLS / EXPERIENCE

•
•
•
•

Results oriented

•
•

Good knowledge of English

•
•

Knowledge of Computer System

Strong negotiation skills
Communication and social skills
Bachelor in Management,

Business Administration, Economics (Desirable)
1 year minimum successful

experience as Merchandiser O.T.
Το λινκ για τις αιτήσεις είναι .

https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/
ergasias/%CE%A0%CF%89%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1Organized-Trade--%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82--%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82/27A9FDFC-3527-A354-59B7AE9077F9F0D1

πλήρη απασχόληση.
6978482520 (08-04)

Τηλ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

07:25 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

Πλεονεκτήματα :

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ - FROM VILLAGES

13:30
11:00-13:30
11:00-13:30

07:50
08:00-09:00
08:00-09:00

11:00-13:30

08:15-09:10

11:00-13:30
13:30
11:00-13:30

08:20-09:10
09:20
08:30

14:30ΠΕΜΠΤΗ

08:10ΠΕΜΠΤΗ

12:00 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
12:00 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
12:00 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
13:50
13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ
13:30 ΤΡΙΤΗ
13:30 ΤΡΙΤΗ -ΠΕΜΠΤΗ
13:20

7:45-13:30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
07:50 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
07:55 TΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
10:00
7:40 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
07:30 ΤΕΤΑΡΤΗ
07:45 ΤΡΙΤΗ
07:00 ΤΡΙΤΗ -ΠΕΜΠΤΗ
07:40

ΣΑΒΒΑΤΟ-SATURDAY
20/03/21 ΚΑΙ 27/03/21
ΑΠΟ ΝΑΞΟ
FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ
FROM VILLAGES
13:30
07:50
13:30
08:00
13:30
08:00
13:30
08:20
13:30
08:30

ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΑΣ!ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ.

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

- Briefing for company Marketing activities,

6:50ΤΡΙΤΗ
07:15ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / MONDAY-FRIDAY 15/03/2021 – 26/03/2021

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ

- Taking order

PITAYA : H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ (Με
επίκεντρο την Νάξο) (www.
greekdragonfruit.gr)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID19

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ- DESTINAΤΙΟΝ

activities

15

•
•
τητα

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΞΟΥ
(22850)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 22233,
Fax 24600
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
22853 60 100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
32647,8,9
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 22100
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 25521, 23557
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 24604,
23444
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 22205
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΑΞΟΥ 2285 3 60 500
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22300, 23939
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 23969
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 25089
ΚΤΕΛ 22291
ΤΑΞΙ 22444
ΤΑΞΙ 24331
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
2285361327, 2285361322
ΔΕΗ 22267, ΒΛΑΒΕΣ 22214
ΟΤΕ 22599, ΒΛΑΒΕΣ 22121
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 22211
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 32199
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 22238
Α.Τ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 31224
ΙΚΑ 22232
ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 22359
Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 24303,
26104 FAX: 26103
Κ.Ε.Π. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
29315, FAX: 29316
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
26982 (ΝΑΞΟΣ)
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
71840 (ΑΜΟΡΓΟΣ)

Λίγο νερό
Αντοχή στην αλατό-

•
Κλιματική προσαρμοστικότητα
•
Μηδενική φυτοπροστασία
Τηλ 6944925305(31-03)

ΕΦΗΜΕΡΕΎΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 16 Μαρτίου
ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 22850
24477 6944 561384
Τρίτη 17 Μαρτίου
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ Π 22850
22241, 22850 25228
Τετάρτη 18 Μαρτίου
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ Π 22850
22241, 22850 25228
Πέμπτη 19 Μαρτίου
ΖΑΦΕΙΡΗ 22850 22761
6944 708709
Παρασκευή 20 Μαρτίου
ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 22850
24477 6944 561384
Σάββατο 21 Μαρτίου
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ Π 22850
22241, 22850 25228
Κυριακή 22 Μαρτίου
ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ
22850
24500, 22850 22886

16 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
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