
Λαβράκια από ελέγχους 
ΑΑΔΕ για λαθρεμπόριο

Εκτελώντας τον στρατηγικό
και επιχειρησιακό σχεδιασμό
για την καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου καυσίμων, οι διω-
κτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ συ-
νεχίζουν τους εκτεταμένους και
στοχευμένους ελέγχους σε ολό-
κληρη τη χώρα, με σημαντικά α-
ποτελέσματα και για το πρώτο
τρίμηνο του 2022.

Από τις 1.000 κάλπες την Κυριακή
οι πολίτες να στείλουν συστημένο 

τον λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη
Κάλεσμα προς όλους

τους πολίτες, να προ-
σέλθουν την ερχόμενη
Κυριακή στις 1.000 κάλ-
πες που στήνονται σε ό-
λη τη χώρα, απηύθυνε
από την Άρτα ο Αλέξης
Τσίπρας.

Αύριο στις 19:30 το ματς 
του ΠΑΣ Λαμία με τον Ατρόμητο

Αυλαία πέφτει την
Κυριακή στο μίνι πρω-
τάθλημα των Play Out
της Super League Inter-
wetten με τα παιχνίδια
της 7ης αγωνιστικής να
έχουν αποκτήσει πλέ-
ον διαδικαστικό χαρα-
κτήρα αφού τα πάντα
έχουν κριθεί. 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

K. T. Γραφείο
Λαµίας

ΕΚ∆ΟΤΩΝ

Αριθµός Αδείας
3

ΠΕΡΙΟ
∆Ι

ΚΑ

ΗΜΕΡHΣΙΕΣ

ΕΦΗΜ
ΕΡΙ∆ΕΣ

ΛΑΜΙΑΚΟΣ
0,80 EYΡΩ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2022 • ΕΤΟΣ  82ο  -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Β’  • ΑΡ. Φ. 22556 • ΤΗΛ.:  22310  51414 - 5 - 6  • FAX:  22310 29331  -  22310 51418

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΩΔ.: 1850  • Web site: www.lamiakos-typos.gr  • e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ

Γ. Οικονόμου: 
Ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει 
στις ΗΠΑ ως πρωθυπουργός 

μιας χώρας με αυτοπεποίθηση 
που είναι αξιόπιστος σύμμαχος 

και παράγοντας ασφάλειας 
και σταθερότητας

Σημαντική ημερίδα χθες στη Λαμία
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Μια πολύ σημαντική και
χρήσιμη ημερίδα με τίτλο
«Πώς Να Παραμείνετε Α-
σφαλείς στο Διαδίκτυο:
Νέες Μορφές Διαδικτυα-
κών Απειλών και Πώς να
τις Αντιμετωπίσετε», πραγ-
ματοποιήθηκε χθες το α-
πόγευμα στο Δημοτικό
Θέατρο Λαμίας.

Ανοίγει ο δρόμος για 
το Στρατόπεδο Τσαλτάκη

• Θα αξιοποιηθούν 95 στρέμματα για
πάρκο πρασίνου και αναψυχής

Τριαντάφυλλος Δημ. Παπαναγιώτου  • Ηλιάνα Ζιώγα  • Ηλίας Σπυρόπουλος  σελ.  7 σελ.  8 σελ.  8

Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης  • Αριστομένης Ι. Συγγελάκης  • Φοίβος Ιωσήφ  • Παναγιώτης Βασιλείου  σελ.  5 σελ.  6 σελ.  7 σελ.  7

ΓΡΑΦΟΥΝ

Επέτειος της Γενοκτονίας
των Ποντίων

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας με ορόσημο μνήμης και
προσευχής την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων, της
19ης Μαΐου 1919, διοργανώνει Λατρευτικές και Πολιτιστι-
κές Εκδηλώσεις Μνήμης, την «Εβδομάδα Μνήμης και
Προσευχής 1919-1922-2022», από τη Δευτέρα 16 Μαΐου
2022 έως την Κυριακή 22 Μαΐου 2022. 

Στάση πληρωμών 
στην Περιφέρεια Στερεάς ;

Συνάντηση εργασίας είχε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.
Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σου-
λιώτης με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας Φώτη Τσούτσικα και τον
Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Στερεάς, του ΤΕΕ Θανάση
Λυκόπουλο. 

σελ.  9

σελ.  2

σελ.  16

σελ.  10

σελ.  4 σελ.  5

σελ. 3

σελ.  11
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Σάββατο 14 - Κυριακή 15 Μαΐου 2022

«Την Κυριακή 15 Μαΐου 
όλοι παρόντες για την πολιτική

αλλαγή που αξίζουμε»
Εδώ και μήνες στην καθημε-

ρινότητα των πολιτών κυριαρ-
χεί το ζήτημα της ενεργειακής
κρίσης – φτώχειας που έχει
διογκωθεί εξαιτίας των χειρι-
σμών της Κυβέρνησης της Νέ-
ας Δημοκρατίας, των παρατετα-
μένων πληθωριστικών πιέσε-
ων σε αντίθεση με τις εσφαλμέ-
νες προηγούμενες περί του α-
ντιθέτου προβλέψεις, τα οποία
ακολούθησαν της ανεπαρκούς
διαχείρισης της πανδημικής
κρίσης, τόσο σε υγειονομικό, όσο και σε οικονομικό επί-
πεδο. Ταυτόχρονα, σταχυολογώντας τα κρίσιμα επίδικα α-
πό τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη και η ευημερία της χώ-
ρας μας σε περιφερειακό επίπεδο, το μόνο συμπέρασμα
που εξάγεται αβίαστα είναι η τριετής τροχιά οπισθοδρό-
μησης που συντελείται σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. 

Και δεν είναι μόνο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει
σήμερα η χώρα μας, αυτό που επιτάσσει τα πολιτικά κόμμα-
τα και η κοινωνία των πολιτών να προσδιορίσουν τις ανα-
γκαίες λύσεις, αλλά και η προοπτική της χώρας, της νέας γε-
νιάς, των υγιών δυνάμεων της εργασίας και της επιχειρηματι-
κότητας, που αναζητούν ένα νέο προοδευτικό όραμα, μια
νέα πνοή. Όσο κι αν προσπαθεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
να ενδυθεί το μανδύα του προοδευτισμού και του νεωτερι-
σμού, είναι οι στρατηγικές επιλογές της, οι ιδεολογικές εμμο-
νές της και η πρόσδεση «στα δικά τους λιμάνια», όπως ακού-
στηκε πριν από λίγες ημέρες στο 14ο συνέδριο της Νέας Δη-
μοκρατίας, εκείνα τα οποία κρατούν τη χώρα εγκλωβισμένη
στο τέλμα που βιώνουμε όλοι σήμερα. 

Στον αντίποδα, του χρεωκοπημένου πολιτικά, στρατηγικά,
ηθικά, νέο-συντηρητισμού που έχει εγκαθιδρύσει η Νέα Δη-
μοκρατία, υπάρχει η προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή ε-
πιλογή. Μία επιλογή – ουσιαστικό ανάχωμα στη διολίσθηση
της χώρας μας σε μία κατάσταση αντίστοιχη ή παρόμοια με ε-
κείνη στην οποία την παραλάβαμε ως Κυβέρνηση το 2015.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι 5 + 1 δεσμεύσεις του
Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία.
Δεσμεύσεις που εστιάζουν στην ανάσχεση του κύματος της
ακρίβειας, της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας που ορ-
γιάζει με την ανοχή της Κυβέρνησης, την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού στα 800 ευρώ, τη στήριξη της νέας και πα-
ραγωγικής γενιάς με τη δημιουργία ενός νέου στεγαστικού
προγράμματος Προσιτής Οικονομικά Στέγης (Π.Ο.Σ.), τη
μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και
του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, την εργασία με συλλογικές
συμβάσεις και ταυτόχρονα την επανεργοποίηση των θεσμι-
κών μηχανισμών προστασίας απέναντι στις αυθαιρεσίες,
την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, πυρηνικό στοι-
χείο του DNA των δημοκρατικών, προοδευτικών, αριστερών
κομμάτων, την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας
με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του πρωτογε-
νούς τομέα, την επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία
και τη συνέχιση της προσπάθειας αναστροφής του brain
drain, την άμβλυνση των ανισοτήτων και ιδίως των Περι-
φερειακών από τις οποίες πλήττεται και η περιοχή της Στερε-
άς Ελλάδας και τέλος την εμπέδωση του αισθήματος της
κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Τα παραπάνω, καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την
ύπαρξη ενός ανανεωμένου λειτουργικά, οργανωτικά, πολιτι-
κού οργανισμού, με στελέχη που θα αποδεικνύουν εμπρά-
κτως τη βούληση τους για την εφαρμογή των μεγάλων πολι-
τικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τό-
πος. Έχοντας επίγνωση των εθνικών προτεραιοτήτων, των
δημοσιονομικών συνθηκών και μακροοικονομικών προ-
κλήσεων της μεταπανδημικής εποχής και αυτής μετά την ε-
ξελισσόμενη ενεργειακή κρίση, των γεωστρατηγικών συ-
σχετισμών σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον του οποίου η αρ-
χιτεκτονική μεταβάλλεται, σε μία χρονική περίοδο όπου η ε-
πικαιρότητα εγγράφεται αυτομάτως ως ιστορία. 

Την Κυριακή 15 Μαΐου είναι η ημέρα όπου οι δημοκρατι-
κοί, προοδευτικοί, αριστεροί πολίτες, θα κληθούμε από κοι-
νού να κάνουμε το πιο αποφασιστικό, επόμενο βήμα. Συμμε-
τέχοντας μαζικά στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή
του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία και
την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Την Κυριακή 15
Μαΐου είμαστε όλοι παρόντες για την πολιτική αλλαγή που
χρειαζόμαστε, την πολιτική αλλαγή για την οποία οφείλουμε
να εργαστούμε, την πολιτική αλλαγή που αξίζουμε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία

Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Έρευνα & Τεχνολογία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρ-
χος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης με
τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργο-
ληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας
Φώτη Τσούτσικα και τον Πρόεδρο του
Τμήματος Αν. Στερεάς, του ΤΕΕ Θανάση
Λυκόπουλο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα
των δυσκολιών που παρουσιάζονται
στην εκτέλεση των έργων των Δήμων,
λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών
των υλικών κατασκευής και η προώθηση
κοινά αποδεκτών λύσεων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς και Δήμαρχος Καρπενησίου Νί-
κος Σουλιώτης ανέφερε οτι η μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλι-
κών κατασκευής έχει φέρει τόσο εμάς τους Δήμους, όσο και τις
εργολήπτριες εταιρείες, αντιμέτωπους με τον κίνδυνο καθυστε-
ρήσεων ή και διακοπής εργασιών.

«Από την πρώτη στιγμή εκπροσωπώντας την ΠΕΔ Στερεάς Ελ-
λάδας, αλλά και μέσω της συμμετοχής μου στην ΚΕΔΕ, ζητήσα-
με συγκεκριμένες λύσεις από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και
σύντομα αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ζητήσαμε, για τα μεν έργα που βρίσκονται σε φάση κατασκευ-
ής, την αύξηση των τιμών του τιμολογίου του δημοσίου σε συ-
γκεκριμένα άρθρα, όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις στα
υλικά. Για τα δε έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης
ή/και συμβασιοποίησης, την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματο-
δότησης, βάσει των πραγματικών δεδομένων. 

Τόσο το ΤΕΕ όσο και οι εργολήπτες, όπως με διαβεβαίωσαν
και σήμερα, συμφωνούν με τις πρωτοβουλίες μας και τις κρί-
νουν απολύτως αναγκαίες. 

Στόχος όλων μας είναι τα έργα να γίνουν, έστω και με κάποιες
καθυστερήσεις. Τα έργα που υλοποιούμε έχουν στόχο την κα-
λυτέρευση της ζωής των δημοτών μας, οπότε μέσα από τη συ-
νεργασία και την αλληλοκατανόηση, πρέπει να φροντίσουμε τα
έργα αυτά να αποδοθούν στους πολίτες, το συντομότερο δυνα-
τό και χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους».

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εκτέλεση των έργων
των Δήμων, λόγω της αύξησης των τιμών των υλικών, ήταν ένα
θέμα που απασχόλησε πριν λίγες ημέρες την συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ με τους Δημάρχους να επιση-
μαίνουν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στους Δήμους με
την εκτέλεση των έργων.

Η εκτόξευση των τιμών των υλικών κατασκευής έχει δημιουρ-
γήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δημόσιων έρ-
γων. Υπάρχουν πλέον πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι συμ-
βάσεις εκτέλεσης των έργων διαλύονται αλλά και περιπτώσεις
που διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι καθώς καμία εταιρεία δεν
υποβάλλει πρόταση, γιατί οι τιμές στα τιμολόγια του δημοσίου

κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα από τις τιμές αγοράς. 
Μετά τη σημαντική καθυστέρηση που υπήρξε λόγω της παν-

δημίας,οι Δήμαρχοι προειδοποιούν οτι είμαστε αντιμέτωποι με
μία κατάσταση που μπορεί, σε μεγάλο αριθμό έργων, να μετα-
τρέψει την καθυστέρηση, σε οριστική διακοπή εργασιών.

«Ως Π.Ε.Δ. και ως Κ.Ε.Δ.Ε. επισημάναμε από την πρώτη στιγ-
μή τους κινδύνους και την ανάγκη άμεσων λύσεων» τονίζει ο
Νίκος Σουλιώτης. «Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ.
Καραμανλής δεσμεύτηκε προς την Κ.Ε.Δ.Ε. ότι σύντομα θα υ-
πάρξει αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου του Δημοσίου,
σε συγκεκριμένα άρθρα των λογαριασμών, όπου υπήρξε σημα-
ντική αύξηση του κόστους των υλικών. Πιέζουμε η αύξηση αυ-
τή να γίνει άμεσα και σε εύρος που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση
των έργων μας», ανέφερε ο κ. Σουλιώτης.

Επί του θέματος Δήμαρχοι επισημαίνουν ότι οι χαμηλές πιστώ-
σεις της Περιφέρειας αποτελούν έναν ακόμη ανασταλτικό παρά-
γοντα στην ομαλή εκτέλεση των έργων, καθώς παρότι τα έργα ε-
κτελούνται, οι πληρωμές καταβάλλονται καθυστερημένα, με α-
ποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές διακοπές ή επιβραδύνσεις. Το
πρόβλημα δημιουργείται γιατί δυστυχώς οι πιστώσεις, τα πραγ-
ματικά χρήματα δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων, που έχουν στη διάθεσή τους οι Περιφέρειες, σε όλη τη
χώρα και όχι μόνο στη Στερεά Ελλάδα, υπολείπονται κατά πολύ
των ετήσιων προϋπολογισμών εκτέλεσης των έργων και κατ’ 
επέκταση των πραγματικών αναγκών χρηματοδότησής τους.

«Συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα μας, τα τελευταία δώδεκα
χρόνια, έχει έρθει αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Στην αρχή η κρίση, στη συνέχεια η πανδημία και τώρα οι συνέ-
πειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σε καμία όμως περίπτωση
δεν θα πρέπει οι περικοπές να γίνονται σε βάρος των έργων,
που έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών
μας και την αναβάθμιση του τόπου μας» υποστηρίζει ο κ. Σου-
λιώτης. Αυτό που προτείνει είναι σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε
επίπεδο Περιφέρειας να υπάρξει μια σαφής ιεράρχηση των έρ-
γων και να δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους Δή-
μους, να προχωρούν απρόσκοπτα στην υλοποίησή τους. 

Καμπανάκι από Δημάρχους: «Κινδυνεύουν με διάλυση
πολλές εργολαβίες στους Δήμους λόγω έλλειψης πόρων» 

Στάση πληρωμών στην Περιφέρεια Στερεάς ;

Στο Επιστημονικό Συνέδριο Αιρετών,
Γενικών Γραμματέων, Τεχνοκρατών και 

στελεχών ΟΤΑ συμμετέχει ο Δήμος Λαμιέων
Στην Ξάνθη χτυπά η

“καρδιά” της Αυτοδιοίκη-
σης με την διεξαγωγή του
τριήμερου Επιστημονικού
Συνεδρίου με τίτλο: «Ε-
πενδυτικός – Αναπτυξια-
κός Προγραμματισμός και
Διοίκηση Οικονομικών Α-
ξιών στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση», με τη συμμετοχή
του Δήμου Λαμιέων σε όλα τα μεγάλα αυτοδιοικητικά γεγο-
νότα, δίνοντας ουσιαστικό και δυναμικό παρών στο Συνέ-
δριο με Συντονίστρια την Γενική Γραμματέα του Δήμου Λα-
μιέων Ευσταθία Χριστοπούλου καθώς και με την παρουσία
υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Λαμιέων.

Σε μια κρίσιμη περίοδο αλλαγών σε διοικητικό, οργανωτικό
και οικονομικό επίπεδο με τις ευκαιρίες αλλά και τις προοπτικές
που ανοίγονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών εργαλείων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης των
υπηρεσιών των δήμων αλλά και η μετάβαση σε μια πράσινη οι-
κονομία αποτελούν μερικά από τα θέματα αιχμής και ενημέρω-
σης των Γενικών Γραμματέων των Δήμων, των αιρετών, τεχνο-
κρατών και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταδίδοντας
και αντλώντας παράλληλα σημαντικές γνώσεις προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών.

Από τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων

Ενημερωτική δράση για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Υπέρτασης

Με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης κατά της Υπέρ-
τασης (WHL) η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών για το πόσο σημαντικό είναι να
γνωρίζει κανείς αν πάσχει από υπέρταση. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης, το
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων με
φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Λαμιέων σε συνεργασία με τα μέλη των ΚΑΠΗ, θα πραγματο-
ποίησε την Τρίτη 17 Μαΐου, στην Πλατεία Ελευθερίας και από
ώρες 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι, δράση κατά τη διάρκεια της
οποίας θα γίνει μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σακχάρου σε ό-
σους πολίτες το επιθυμούν.

Αύριο, Κυριακή στις 13:00

Εγκαίνια του νέου κτιρίου 
του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς

Από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (15-05-2022) και
ώρα 13:00, στη Γραβιά Φωκίδας, τα εγκαίνια του νέου κτιρί-
ου που στεγάζει τον Αστυνομικό Σταθμό Γραβιάς της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.


