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Σ
τον αστερισμό των παραχωρήσεων δημοσίων εκτάσεων φαίνεται ότι έχουν
μπει τα Γιάννενα. Μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι το κτίριο του
παλιού πανεπιστημίου θα περάσει στον Δήμο Ιωαννιτών για τις ανάγκες του,

έρχεται μία νέα απόφαση της κυβέρνησης για την παραχώρηση έκτασης στην Πε-
ριφέρεια ώστε να δημιουργηθεί το Κέντρο Τεχνολογίας.
Όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του  μεταρρυθμιστικού σχε-
δίου της κυβέρνησης, στο οποίο εντάσσεται και η αξιοποίηση της ακίνητης πε-
ριουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τρόπο που θα
ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλλει στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη
ανάπτυξή τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου  υπέγραψαν χτες τη δω-
ρεάν παραχώρηση για κοινωφελή  σκοπό, στην Περιφέρεια Ηπείρου, περιοχές
του αγροκτήματος  Πεδινής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας.  Πρό-
κειται, όπως εξηγείται για εκτάσεις γύρω στα 40 στρέμματα οι οποίες  παραχω-
ρούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για
άλλα 10 χρόνια. Οι εκτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία Πάρκου
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας. 

» 3

Δίνει ώθηση στο Πάρκο
Τεχνολογίας και έρευνας 

Ανέβηκε το βαθμολογικό όριο παραμονής 
μετά τις νίκες Παναιτωλικού και Λαμίας

Υπάρχει άνεση, όχι εξασφάλιση
» 15

Ετοιμότητα νοσοκομείων,
τήρηση των μέτρων

» 6 & 3

Με αυξητικές τάσεις, αλλά
ελεγχόμενη η κατάσταση 

Με αυξητικές τάσεις, αλλά προς το παρόν ελεγ-
χόμενη, χαρακτήρισε την κατάσταση με την παν-
δημία και τη διασπορά του ιού στην κοινότητα
στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του
ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου που συνόδευσε τον
Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Κωτσιό-
πουλο στην διήμερη περιοδεία του στους υγει-
ονομικούς σχηματισμούς της Ηπείρου. 

» 5

Διευρύνεται το μέτωπο των
αντιδράσεων στα πανεπιστήμια
Διευρύνεται το μέτωπο των αντιδράσεων με
αφορμή τόσο το νομοσχέδιο για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση που προβλέπει και την σύ-
σταση και παρουσία της Αστυνομίας στα πα-
νεπιστήμια, αλλά και επειδή συμπληρώνεται
ένας χρόνος, με τους φοιτητές μακριά από τα
αμφιθέατρα και τις σχολές τους. 

» 7

Σεβασμός στους κατοίκους
και τις επιχειρήσεις

Σαφείς και διακριτές αποστάσεις από τη δια-
χείριση των κρουσμάτων και συνολικά της κα-
τάστασης στην περιοχή, μετά την ένταξη του
δήμου στο επίπεδο αυξημένης επιδημιολογι-
κής επιτήρησης, από το περασμένο Σάββατο
και μέχρι την 1η Μαρτίου τουλάχιστον, παίρ-
νει το δημ. συμβούλιο του δήμου Ζίτσας με
ομόφωνο ψήφισμά του. 

» 4
Θλίψη από τον θάνατο 
του Ιατρού Νίκου Ακριτίδη

» 5

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 
τόκων δανείων

» 7

Καταδίκη των βανδαλισμών 
στο γραφείο του Γ. Αμυρά

» 5
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ημέρες του μήνα 
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Μπήκαν οι βάσεις 
για τα νέα σχολεία 
στο παλιό Χατζηκώστα

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας

Υπάρχει μία αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα,
όπως και στην Ήπειρο την οποία παρακολουθούμε στενά.
Οι υγειονομικοί σχηματισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι και γι’
αυτό κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει να προσέχουμε και
να τηρούμε πιστά τα μέτρα. Θεωρώ, ότι βρισκόμαστε στα
τελευταία στάδια της πανδημίας και είναι κρίσιμοι να μην
κάνουμε λάθη, για να μείνει και η πόλη και η οικονομία
ανοιχτή, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων

Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεν. Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας 

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 69 - ΒΡΥΣΟΥΛΑ
2651038153

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΛΙΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 124 
251031994

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Φεβρουάριος

2021

07:01

Παρασκευή

26

Πορφυρίου
Φωτεινής

Σαμαρίτιδος

18:16

ο καιρός....

Για την Παρασκευή και Σάββατο αναμένε-
ται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώ-
σεις. 
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 18
βαθμούς Κελσίου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία:…        199
Δασοπυρόσβεση... 191
ΕΜΑΚ: ... 57880
Νοσ/μείο «Χατζηκώστα»...      66111
Παν/κο Νοσοκομείο:…           99111
ΕΚΑΒ:… 166
Κέντρο  
Δηλητηριάσεων:…      210- 7793777
Βλάβες ΔΕΗ:… 1050
ΔΕΥΑΙ:… 54500
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ      6949054500
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ.            6944000195
Αστυνομία
Άμεση δράση:… 100

Τμ. Τάξης:… 65934
Τμ. Ασφάλειας:… 65977
Τμ. Τροχαίας:… 65994
Τουριστική Αστυνομία:...         65922
Αστυνομικός 
της Γειτονιάς 23111
Εισαγγελέας 
πρωτοδικών:… 88880
ΚΕΠ:... 36668
Στρατολογία:… 46720
EXPRESS SERVICE…                  1154
INTERAMERICAN… 1158
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ… 65168
Πανεπιστήμιο: 07446

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ
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Γ
ια την πορεία της πανδημίας και την ετοιμότητα των νο-
σοκομείων συζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος στις συναντήσεις

που είχε χτες με τις διοικήσεις των δύο νοσοκομείων της πό-
λης ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η πορεία του εμβολια-
σμού.

Ο κ. Κωτσιόπουλος κάλεσε υγειονομικούς να ανταποκριθούν
θετικά στο κάλεσμα για εμβολιασμό ενώ ζήτησε από τους πο-
λίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα εντός και
εκτός νοσοκομείων 

«Υπάρχει ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στην
Ήπειρο. Οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς τα νέα
στελέχη είναι πιο μεταδοτικά.  Οι υγειονομικοί σχηματισμοί της
περιοχής είναι έτοιμοι και ανταποκρίνονται επαρκώς ενώ ο επι-
χειρησιακός σχεδιασμός είναι άρτιος και μέχρι στιγμής δεν απαι-
τείται αλλαγή. Ωστόσο, έχουμε σχέδια και εάν χρειαστεί θα γί-
νουν οι όποιες αλλαγές χρειάζονται» ανέφερε μεταξύ άλλων
και δήλωσε ικανοποίηση για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι δι-
οικήσεις των νοσοκομείων την αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα Σπύρος Δερδεμε-
ζης σε δήλωσή του ανέφερε ότι κατά την διάρκεια της συνά-
ντησης συζητήθηκαν και ενδογενή ζητήματα του νοσοκομείου
που αφορούν εξοπλισμό, προσλήψεις αλλά και επέκταση της
δυναμικότητας του νοσοκομείου, αλλά και την αντιμετώπιση
της πανδημίας. 

Πανδημία και εμβολιασμός στο επίκεντρο
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Δίνει ώθηση στο Πάρκο
Τεχνολογίας και έρευνας 

Σ
τον αστερισμό των παραχωρήσεων
δημοσίων εκτάσεων φαίνεται ότι
έχουν μπει τα Γιάννενα. Μετά τη

δέσμευση του πρωθυπουργού ότι το κτί-
ριο του παλιού πανεπιστημίου θα περά-
σει στον Δήμο Ιωαννιτών για τις ανά-
γκες του, έρχεται μία νέα απόφαση της
κυβέρνησης για την παραχώρηση έκτα-
σης στην Περιφέρεια ώστε να δημιουρ-
γηθεί το Κέντρο Τεχνολογίας.

Όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά,
στο πλαίσιο του  μεταρρυθμιστικού σχε-
δίου της κυβέρνησης, στο οποίο εντάσ-
σεται και η αξιοποίηση της ακίνητης πε-
ριουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με τρόπο που θα
ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και θα συμ-
βάλλει στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη
ανάπτυξή τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου  υπέγραψαν χτες τη δω-
ρεάν παραχώρηση για κοινωφελή
σκοπό, στην Περιφέρεια Ηπείρου, περιο-

χές του αγροκτήματος  Πεδινής, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας. 

Πρόκειται, όπως εξηγείται για εκτάσεις
γύρω στα 40 στρέμματα οι οποίες  παρα-
χωρούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για
25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για
άλλα 10 χρόνια. Οι εκτάσεις αυτές θα
αξιοποιηθούν για τη δημιουργία Πάρκου
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Προσδοκάται, σημειώνεται ότι «το έργο
αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην ενί-
σχυση δράσεων καινοτομίας, στη διατή-
ρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας
και θα αποτελέσει ευρύτερο πόλο προ-
σέλκυσης  και συνεργασίας ερευνητικών,
εκπαιδευτικών,  κοινωνικών και επενδυ-
τικών φορέων της ευρύτερης περιοχής».
Και προστίθεται από το υπουργείο:

«Η στέγαση επιχειρήσεων υψηλής τε-
χνολογίας – κλάδων Πληροφορικής, Επι-
κοινωνιών, Βιοτεχνολογίας, Αγροτεχνο-
λογίας, Δημιουργικής Βιομηχανίας, θα
προωθήσει την Εφαρμοσμένη Έρευνα
και την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην
Περιφέρεια Ηπείρου, με θετικές επιδρά-
σεις στην ευρύτερη οικονομία της περιο-

χής και στη διάχυση της τεχνολογίας, ιδι-
αίτερα στους κλάδους Αγροτεχνολογίας,
Βιοτεχνολογίας και Πληροφορικής. 

H δημιουργία του Πάρκου είναι εξαιρε-
τικά μεγάλης σημασίας για την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και αποτελεί άλμα στο μέλ-
λον για την εισαγωγή καινοτομιών και
νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή και την
ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας της».

Στήριξη της 
επιχειρηματικότητας

Η έκταση αυτή βρίσκεται στο χώρο του
λεκανοπεδίου απέναντι από το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και
όπως έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια θα
αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εγκατα-
στάσεων για τη δημιουργία ενός Πάρκου
Τεχνολογίας που θα υποστηρίξει και την
άνοδο της επιχειρηματικότητας πάνω στο
πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας που κα-
ταγράφεται στην περιοχή μας τα τελευ-
ταία χρόνια ενώ παράλληλα μπορεί να
λειτουργήσει και σαν πόλος έλξης και
νέων επιχειρήσεων.

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εκλέγει τα νέα όργανα 
ο ΣΥΡΙΖΑ στα Ιωάννινα

Ολοκληρώνονται οι εσωκομματικές διαδικασίες
του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέων οργάνων στις τοπι-
κές οργανώσεις και τη Νομαρχιακή Επιτροπή.

Η νομαρχιακή συνέλευση Ιωαννίνων θα γίνει με
τηλεδιάσκεψη το Σαββατοκύριακο με την παρουσία
του Πάνου Σκουρλέτη που θα εκπροσωπήσει το Πο-
λιτικό Συμβούλιο. 

Όπως ανέφερε ο Άρης Σπέγγος στο ITV η ανταπό-
κριση και η διαθεσιμότητα των μελών, παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες, ήταν αυξημένη και ως αποτέλε-
σμα, υπερκαλύφθηκε συνολικά ο αριθμός του 25%
των μελών που θα συμμετέχει στην Νομαρχιακή
Συνδιάσκεψη. Στις Οργανώσεις Μελών του δυτικού
τομέα και του κέντρου πόλης των Ιωαννίνων, οι υπο-
ψηφιότητες ήταν περισσότερες από το μέτρο που
αντιστοιχεί στην κάθε Οργάνωση και χρειάστηκε να
γίνουν αρχαιρεσίες.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
τήρηση όλων των μέτρων υγειονομικής προφύλα-
ξης. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναφορά στη Βουλή για τα
προβλήματα των δικηγόρων

Την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβε-
ζας, με την οποία περιγράφονται τα θεσμικά και οι-
κονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος
στον καιρό της πανδημίας, φέρνει στη Βουλή με
Αναφορά του προς τους αρμόδιους Υπουργούς  Οι-
κονομικών και Δικαιοσύνης ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας
Μπάρκας.

Όπως επισημαίνεται στην Αναφορά, συμπληρώ-
νοντας έναν χρόνο από την εμφάνιση της πανδημίας
στη χώρα μας, τα προβλήματα συνεχώς επιδεινώνο-
νται, οι συνέπειες ενεργούν πολλαπλασιαστικά και
τα όρια των αντοχών έχουν εξαντληθεί, χωρίς δυ-
στυχώς η Πολιτεία να έχει παρέμβει στον επιβαλλό-
μενο βαθμό για τη στήριξη του Δικηγορικού Κλάδου.
Η αναγκαία, εκ μέρους της Πολιτείας, στήριξη θα
πρέπει να εκτείνεται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον,
στη διασφάλιση της διαρκούς και ακώλυτης λει-
τουργίας της Δικαιοσύνης, ώστε για παράδειγμα, δί-
κες που αφορούν στο δικαίωμα προστασίας ευαί-
σθητων  κατηγοριών της κοινωνίας (πχ. προσωρινή
δικαστική προστασία, διατροφές ανηλίκων, εργατι-
κές αξιώσεις, μισθωτικές υποθέσεις, κρατούμενους
κ.ο.κ.), πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνονται, με
την τήρηση των μέτρων πρόληψης και τον χρονικό
καταμερισμό της συζήτησης των υποθέσεων.

Δεύτερον, στην οικονομική στήριξη με τη μορφή,
για παράδειγμα, της απαλλαγής από τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές και το Τέλος Επιτηδεύματος
2020, από τη στιγμή που ουσιαστικά δεν ασκείται το
επάγγελμα, της αναστολής απόδοσης ΦΠΑ και της
χρονικής παράτασης του μέτρου της μείωσης του μι-
σθώματος επαγγελματικής στέγης.   

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ



Σεβασμός στους κατοίκους
και τις επιχειρήσεις

Σ
αφείς και διακριτές αποστάσεις
από τη διαχείριση των κρουσμά-
των και συνολικά της κατάστασης

στην περιοχή, μετά την ένταξη του δή-
μου στο επίπεδο αυξημένης επιδημιο-
λογικής επιτήρησης, από το περα-
σμένο Σάββατο και μέχρι την 1η Μαρ-
τίου τουλάχιστον, παίρνει το δημ. συμ-
βούλιο του δήμου Ζίτσας με ομόφωνο
ψήφισμά του. 

Σε αυτό αμφισβητείται μάλιστα όχι
μόνο η διαχείριση από τους συναρμόδι-
ους φορείς της Πολιτείας, αλλά επί της
ουσίας και όσα ακούγονται ή γράφονται
για τον αριθμό των κρουσμάτων, τα
οποία δε συνάδουν όπως αναφέρει με
τα στοιχεία που αποστέλλονται εβδο-
μαδιαία στον δήμο από τη Γεν. Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας. 

Το δημ. συμβούλιο ζητά τον σεβασμό
των κατοίκων και των επιχειρήσεων της
περιοχής που έχουν πληγεί ανεπανόρ-
θωτα από την απόφαση των νέων απα-
γορεύσεων, ζητά την πλήρη καταγραφή
των κρουσμάτων και την έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση του δήμου, για να
συμβάλλει στην αποφυγή της διασπο-
ράς και ακόμη την ενίσχυση του ΚΥ Βου-
τσαρά, με προσωπικό και μέσα, ώστε να
ενταχθεί στο δίκτυο των εμβολιαστικών
κέντρων και τέλος να δημιουργηθούν

εμβολιαστικά κέντρα και στις πέντε
έδρες των ΔΕ του δήμου, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Ο δήμος Ζίτσας και οι πολίτες του
ένα χρόνο τώρα συμμετέχουν έμπρακτα
στην εθνική προσπάθεια κατά της παν-
δημίας COVID -19 εφαρμόζοντας ρητά
τις συστάσεις και τα μέτρα  που ανακοι-
νώνονται. Εκτιμούμε πως η στιγμή που
ο εφιάλτης της πανδημίας θα τελειώσει,
πλησιάζει αρκεί όλοι μας να εφαρμό-
σουμε τη ρήση του Ιπποκράτη «κάλλιον
του θεραπεύειν το προλαμβάνειν».

Καλούμε λοιπόν όλους σε εγρήγορση
και επαγρύπνηση. Με την ατομική μας
ευθύνη ας συμβάλλουμε όλοι στη συλ-
λογική προσπάθεια για να βγούμε όσο
γίνεται πιο σύντομα από τη σκοτεινό
τούνελ της πανδημίας. Να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα», καταλήγει

η απόφαση του δημ. συμβουλίου.

Ο Μιχ. Πλιάκος στο ITV
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο

δήμαρχος Ζίτσας Μιχ. Πλιάκος σε δηλώ-
σεις του στο ITV, όπου επανέλαβε ου-
σιαστικά, όσα είχε αναφέρει και στην
γραπτή δήλωση του περασμένου Σαβ-
βάτου, ότι ο δήμος δεν έχει καμία επί-
σημη ενημέρωση για τα κρούσματα και
τη διασπορά, «φωτογραφίζοντας» για
την ευθύνη διαχείρισης της κατάστασης
τον ΕΟΔΥ, την Πολιτική Προστασία και
τη Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειας
Ηπείρου.

Έκανε λόγο για μία «αναπάντεχη και
άδικη» απόφαση της επιβολής των νέων
μέτρων για τον δήμο Ζίτσας, υποστή-
ριξε, ότι εκ παραδρομής μπήκε σε πε-
ριοριστικά μέτρα ολόκληρος ο δήμος
και όχι μόνον η ΤΚ Ζίτσας και πρόσθεσε,
ότι κάποιοι επέλεξαν να χρησιμοποιή-
σουν τον δήμο Ζίτσας, ως αποδιοπο-
μπαίο τράγο, για να δικαιολογήσουν την
αύξηση των κρουσμάτων συνολικά
στην περιοχή.

«Η μόνη ενημέρωση που είχαμε ήταν
λίγο πριν ανακοινωθεί η επιβολή των
περιοριστικών μέτρων, όμως προφανώς
υπήρξε σύγχυση γιατί δε μπορούσαν να
μας απαντήσουν, εάν τα μέτρα αφο-
ρούν την ΤΚ Ζίτσας ή τον δήμο Ζίτσας.
Το έγγραφο που φτάνει σε εμάς κάθε
Δευτέρα δεν έχει καμία σχέση με τα
κρούσματα που ανακοινώνονται ή τις
φήμες ή τις δηλώσεις ορισμένων ότι η
Ζίτσα έχει πολλά κρούσματα (σ.σ προ-
φανώς αναφέρεται στον Αλ. Καχρι-
μάνη). Την πλήρη εικόνα την έχει ο
ΕΟΔΥ, η Πολιτική Προστασία και οι καθ’
ύλην αρμόδιοι. Εμάς δε μας ενημέρωσε,
ούτε μας ρώτησε κάποιος, ούτε και ζη-
τήθηκε η βοήθειά μας. 

Είναι πολύ σοβαρές οι οικονομικές
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και
στις επιχειρήσεις, που βλέπουν εκείνες
που ανήκουν σε όμορους δήμους να
λειτουργούν κανονικά και αυτές να
έχουν μπει σε καθεστώς αυστηρών μέ-
τρων. Ο δήμος Ζίτσας δεν είναι διατε-
θειμένος να γίνει ο αποδιοπομπαίος
τράγος για την περιοχή», ανέφερε με-
ταξύ άλλων.  
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Ούτε περίεργο είναι, ούτε αναπάντεχο, ούτε αφύσικο, να
έχουμε κρούσματα πλέον και εκτός του αστικού ιστού
της πόλης…

Αν και εκεί προς το παρόν, καταγράφονται στην κωμό-
πολη και όχι σε χωριά, αλλά η πιθανότητα διασποράς εί-
ναι υπαρκτή…

Επομένως, δε χρειάζεται ούτε πανικός, αλλά ούτε και
τρομοκρατία…

Ούτε από τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αρχές,
αλλά ούτε προφανώς και από τους υπεύθυνους υγειο-
νομικούς φορείς, ως και την Πολιτική Προστασία…

Απολύτως κατανοητή είναι η αντίδραση σε κάθε περιοχή,
όπως στον δήμο Ζίτσας, όταν επιβάλλονται κάποια επι-
πλέον περιοριστικά μέτρα…

Από την άλλη βέβαια, όταν τον Οκτώβριο η ΠΕ Ιωαννί-
νων μπήκε σε αυστηρό lockdown και τα κρούσματα σε
ποσοστό 98% ήταν στον αστικό ιστό, δεν είδαμε διαμαρ-
τυρίες ούτε από το Πωγώνι, ούτε από τη Ζίτσα, ούτε από
την Κόνιτσα και τα Τζουμέρκα…

Σε όλες τις περιοχές είχαν εφαρμογή τα αυστηρά μέτρα,
όμως δεν εκδηλώθηκαν αντιδράσεις, ενώ θα μπορούσαν
και σε κάποιο βαθμό, θα ήταν απόλυτα κατανοητές…

Δεν υπήρχαν όμως τέτοιες, γιατί όπως και να το κάνουμε,
υπήρχε και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να υπάρχει,
μία χαλαρή εφαρμογή των μέτρων στην περιφέρεια…

Δεν υπήρχαν, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, ανοιχτά κα-
φενεία σε χωριά, που το γνώριζαν μάλιστα και οι τοπικοί
άρχοντες;

Στην περίπτωση της Ζίτσας, να αποδεχθούμε τους προ-
βληματισμούς του δημ. συμβουλίου, όμως μία εβδομάδα
μετά το «κοκκίνισμα», δε γίνεται να υποστηρίζει το Σώμα,
ότι δεν έχει άλλη ενημέρωση για τα κρούσματα, πλην
της εβδομαδιαίας από την Πολιτική Προστασία…

Να το πούμε διαφορετικά; Πώς γίνεται να ξέρουμε εμείς,
λεπτομέρειες για το τι γίνεται σε συγκεκριμένα χωριά της
Ζίτσας και να μην τις ξέρουν οι τοπικοί άρχοντες;

Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (θα έπρεπε να)
έχουν καλύτερη γνώση και άποψη από τον καθένα…
Όποιος ψάχνει και ρωτά, μαθαίνει…

Το μεσημέρι που έγιναν τα rapid tests στη Ζίτσα, είχαμε
μάθει, όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και ότι υπήρχαν
διαπιστωμένες επαφές κρουσμάτων, που δεν είχαν εμ-
φανιστεί στα τεστ και οι οποίοι – φανταζόμαστε τουλά-
χιστον – προσήλθαν στα νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά εργα-
στήρια για να υποβληθούν σε τεστ…

Τη Δευτέρα το πρωί, επισκεφθήκαμε την έδρα του δή-
μου, την Ελεούσα και κάναμε μία βόλτα στο κέντρο της,
για να δούμε την κατάσταση…

Ήμασταν εμείς τόσο… τυχεροί, που είδαμε στις 11.30 σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε κεντρικό-
τατο δρόμο και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων
από το Τμήμα της Άμεσης Δράσης, πέντε άτομα σε τρα-
πέζι, χωρίς καν να φορούν μάσκες; 

Ή είναι μία πραγματικότητα, που καταγράφεται τη Δευ-
τέρα στην Ελεούσα, χθες στη Ζίτσα, σήμερα στο Ζάλογγο
και αύριο στο Πολύδωρο (τυχαίες οι αναφορές των χω-
ριών), στην οποία κλείνουμε τα μάτια;
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Κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο από
την έναρξη της πανδημίας στην Ελ-
λάδα, και μας κακοφαίνεται – είναι
αλήθεια – ότι έχουμε κρούσματα σε
χωριά του Πωγωνίου τις προάλλες,
της Ζίτσας τις τελευταίες ημέρες και
πλέον και στην περιοχή της Κόνι-
τσας…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δ
εκάδες αιμοδότες συμμετείχαν χτες στην πρώτη συ-
νεργατική αιμοδοσία που διοργανώθηκε από τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό στο Δικαστικό Μέγαρο.

Η αιμοδοσία  έγινε με την συμμετοχή των μελών της Ένω-
σης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, του Συλλόγου

Τριτέκνων Γονέων Ιωαννίνων και του Συλλόγου Πολυτέκνων
Γονέων νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού
στα Γιάννενα Κώστας Ντακαλέτσης σε δηλώσεις του ανα-
φέρθηκε στο σκεπτικό της κίνησης λέγοντας ότι έχει στόχο
να αναπτυχθούν οι συνεργασίες με άλλους φορείς και να ενι-
σχυθούν τις αιμοδοσίες: «Έχουμε τη δυνατότητα για συνερ-
γατικές αιμοδοσίες, όπου συμμετέχουν διάφοροι φορείς με
τα μέλη τους». Εκ μέρους της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλ-
λήλων ο Γιώργος Στύλιος στάθηκε στην αναγκαιότητα στήρι-
ξης των αιμοδοσιών προκειμένου να βοηθηθούν συνάνθρω-
ποί μας. Τέλος,  εκ μέρους του Συλλόγου Τριτέκνων ο πρόε-
δρος κ. Στρατσιάνης είπε ότι «πέντε λεπτά από το χρόνο μας
επαρκούν για να δώσουμε ζωή μέσα από την προσφορά μας
σε αίμα» ενώ υποσχέθηκε θα είναι κοντά στον ΕΕΣ και ανα-
νέωσε το αιμοδοτικό ραντεβού για την άνοιξη.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Με συνεργασίες για την ενίσχυση της Αιμοδοσίας
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Μ
ε αυξητικές τάσεις, αλλά προς
το παρόν ελεγχόμενη, χαρακτή-
ρισε την κατάσταση με την παν-

δημία και τη διασπορά του ιού στην κοι-
νότητα στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο
πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευστα-
θίου που συνόδευσε τον Γεν. Γραμμα-
τέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Κωτσιόπουλο
στην διήμερη περιοδεία του στους υγει-
ονομικούς σχηματισμούς της Ηπείρου. 

Το πρωί της Πέμπτης, ο κ. Κωτσιόπου-
λος και ο κ. Παπαευσταθίου επισκέφθη-
καν τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ στα Ιω-
άννινα και είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν για ζητήματα που σχετίζονται με
την πανδημία, αλλά όχι μόνον με αυτήν,
με τον διευθυντή της 7ης Περιφέρειας
του ΕΚΑΒ Μιχ. Τσοβίλη και με εργαζόμε-
νους. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαευσταθίου
αναφέρθηκε στην επίσκεψη και στο
σκοπό που αυτή υπηρετεί, σε επίπεδο
ενημέρωσης της διοίκησης για την τρέ-
χουσα κατάσταση στην περιοχή και για
το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπι-
στούν προ βλήματα που τυχόν υπάρ-
χουν και διαπιστώνονται.

«Η περιοχή παρουσιάζει μία αυξητική
τάση στα κρούσματα, αλλά προς το πα-
ρόν, αυτή είναι ελεγχόμενη», ανέφερε ο
πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Προβληματισμός 
για την Αλβανία

Όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις,
έτσι και στο ΕΚΑΒ, η τοπική διοίκηση, και

οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων, που
συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε, έθεσαν ως μείζον ζήτημα
και για το ΕΚΑΒ, τις αυξημένες διακομι-
δές από τη γειτονική Αλβανία μέσω του
συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς. Εί-
ναι μία πραγματικότητα άλλωστε, που
εκτός από τη διάσταση που αναφέρεται
στην αύξηση του αριθμού των νοση-
λειών στα νοσοκομεία, δημιουργεί επι-
πρόσθετους κινδύνους για τα πληρώ-
ματα των ασθενοφόρων που κάνουν τις
διακομιδές. 

Ο κ. Παπαευσταθίου παραδέχθηκε
πως το πρόβλημα υφίσταται και είναι
οξυμένο, το διαχώρισε ωστόσο όπως και
ο κ. Κωτσιόπουλος από την άποψη που
διατυπώνεται γενικότερα, περί κλεισί-

ματος των συνόρων και αναστολής των
διακομιδών.

«Είναι ένα υπαρκτό και σύνθετο ζή-
τημα, το οποίο συζητήθηκε και με τον κ.
δήμαρχο και τον κ. περιφερειάρχη, αλλά
και με την τοπική διεύθυνση του ΕΚΑΒ.
Αφορά έλληνες πολίτες της γειτονικής
χώρας, ομογενείς που έχουν δικαίωμα
νοσηλείας στην Ελλάδα και θα δούμε με
ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε»,
ανέφερε.

Τέλος, αναφορικά με την επιβάρυνση
του ΕΚΑΒ την περίοδο της πανδημίας και
ειδικότερα στο δεύτερο και τρίτο κύμα,
ο κ. Παπαευσταθίου αποδέχθηκε, ότι
υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του προ-
σωπικού, πλην όμως αυτή παραμένει
ακόμη σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Με αυξητικές τάσεις, αλλά
ελεγχόμενη η κατάσταση 
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30 χρόνια λειτουργίας
για τον Σύλλογο 
Αιμοδοτών Ανατολής

Χρονιά ορόσημο είναι το 2021 για τον Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής, καθώς συμπλη-
ρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυσή του και έτσι,
προγραμματίζονται συγκεκριμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες και πέραν των εθελοντικών αιμο-
ληψιών, όπως αυτή που διοργανώθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης στο Πνευματικό Κέντρο Ανα-
τολής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρ. Ιωαννίδης
ανέφερε, ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδο-
σίας του νοσοκομείου Χατζηκώστα, καταβάλλεται
σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της τρά-
πεζας αίματος του Συλλόγου, ταυτόχρονα όμως
και για την ενίσχυση των νοσοκομείων.
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ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Καταδίκη των 
βανδαλισμών στο 
γραφείο του Γ. Αμυρά

Την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας προκαλεί η
επίθεση στο γραφείο στα Γιάννενα του Υφυπουρ-
γού και βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργου
Αμυρά. Άγνωστοι προκάλεσαν χτες ζημιές στα
γραφεία και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους
υπέρ του Δ. Κουφοντίνα.

«Το Κράτος Δικαίου δεν εκβιάζεται από όσους
χρησιμοποιούν βία», αναφέρει με ανάρτησή του ο
κ. Αμυράς ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρή-
στος Ταραντίλης, τονίζει, μεταξύ άλλων: «Ας το
αντιληφθούν μια και καλή ότι η κυβέρνηση ούτε
τρομοκρατείται, ούτε εκβιάζεται. Υπερασπίζεται
σταθερά και αταλάντευτα τη δημοκρατία και το
κράτος δικαίου. Το μόνο που κάνουν με τις τρα-
μπούκικες ενέργειές τους είναι να προκαλούν το
αίσθημα των δημοκρατικών πολιτών».

Ο Δήμος Ιωαννιτών με ανακοίνωσή του «καταδι-
κάζει την επίθεση που έγινε στα γραφεία του βου-
λευτή και Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου
Αμυρά. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με την
Δημοκρατία. Πλήττουν τη Δημοκρατία. Ο Δήμος
εκφράζει την συμπαράστασή του στον βουλευτή
του Νομού και πιστεύει ότι τέτοιες ενέργειες πρέ-
πει να τύχουν καθολικής καταδίκης. Είναι η ελάχι-
στη υποχρέωση…». 

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

EXCLUSIVE PLAN HOTELS SELECTION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: Receptionist.

Χώρος εργασίας: Τμήμα Υποδοχής

Περιγραφικό θέσης: Υπεύθυνη βάρδιας για ξενοδοχείο τεσσά-

ρων αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων. Ακολουθεί τις οδηγίες

του Front Office & Housekeeping Manager για τον έλεγχο του κα-

ταλύματος με αποτύπωση των αποτελεσμάτων, εξυπηρετεί στο

ημερήσιο πρόγραμμα τους πελάτες σε ό,τι χρειαστούν και δια-

τηρεί την σωστή επικοινωνία με συνεργάτες, προμηθευτές και τα

κεντρικά γραφεία κρατήσεων & πωλήσεων του Ομίλου σε καθη-

μερινή βάση.

Υπόλογος στον: Προϊστάμενο Υποδοχής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6982821288

Τ
η θλίψη προκάλεσε η είδηση της απώλειας του για-
τρού Νίκου Ακριτίδη, με μεγάλη προσφορά στην ια-
τρική στην περιοχή μας και την ανάπτυξη των νοσο-

κομείων και του συστήματος υγείας.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του «Χατζηκώστα» εκφράζει

με ανακοίνωσή της «την ειλικρινή θλίψη για την απώλεια του
γιατρού κ.Νικόλαου Ακριτίδη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυ-
ντής του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, επί 20
συναπτά έτη, προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του
τόσο ως επιστήμων όσο και ως άνθρωπος, συνεργαζόμενος
άψογα με το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό
του».

Τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους του Νίκου
Ακριτίδη, εκφράζει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης, ο οποίος σε δήλωσή του εξαίρει την ανιδιοτελή
προσφορά του στην Ιατρική Επιστήμη. Η δήλωσή του:

«Σήμερα πενθούμε την απώλεια του Νίκου Ακριτίδη. Του
ιατρού που συνέδεσε το όνομά του με την Παθολογική Κλι-
νική του Νοσοκομείου  “Χατζηκώστα” Iωαννίνων. Του επι-
στήμονα που πρόσφερε ανιδιοτελώς υπηρεσίες αδιακρίτως
προς κάθε πολίτη. Η συμβολή του στην οργάνωση και λει-
τουργία της Κλινικής είναι ανεκτίμητη για αυτό- αν και πέ-
ρασαν αρκετά χρόνια από τη συνταξιοδότησή του-  μνημο-

νεύεται μέχρι και τις ημέρες μας το όνομά του, η θητεία του,
οι επιστημονικές του γνώσεις. Είμαστε ευγνώμονες και θα
τον θυμόμαστε πάντα. Αιώνια του η μνήμη». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, αμέσως μόλις πληρο-
φορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ιατρού Νι-
κολάου Ακριτίδη, ο οποίος υπηρέτησε επί πολλά χρόνια την
επιστήμη του με ήθος και υψηλή κατάρτιση, το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας με συνέπεια  και την κοινωνία με ευαισθησία,
συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε ψήφισμα για να εκφράσει
τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην
αγαπημένη του οικογένεια, να καταθέσει στεφάνι στη
μνήμη του και να διαθέσει χρηματικό ποσό για την ενίσχυση
των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου. 

Σε συλλυπητήριο μήνυμά της η Μερόπη Τζούφη, Βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων και Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής -
Παιδιατρικής Νευρολογίας, αναφέρει: 

«Θρηνούμε την απώλεια του αγαπημένου μας συναδέλ-
φου και γιατρού, Διευθυντή Παθολογίας, Νίκου Ακριτίδη,
που δίδαξε γενιές γιατρών με τις γνώσεις του, αλλά και με
το ατομικό του παράδειγμα ήθους, προσφοράς και διαρκούς
ανανέωσης, για την καλύτερη προσφορά υγειονομικών υπη-
ρεσιών στους συμπολίτες μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του».

Θλίψη από τον θάνατο του Ιατρού Νίκου Ακριτίδη



Δ
ιαδοχικές επισκέψεις σε δη-
μαρχείο και περιφέρεια αντί-
στοιχα και συναντήσεις με τον

δήμαρχο Μ. Ελισάφ και τον περιφε-
ρειάρχη Αλ. Καχριμάνη αντίστοιχα
είχε ο Γεν. Γραμματέας Υπηρεσιών
Υγείας Ιωάν. Κωτσιόπουλος το
βράδυ της Τετάρτης. 

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
του ΕΚΑΒ Νικ. Παπαευσταθίου και
τον καθηγητή λοιμωξιολογίας Χαρ.
Γώγο και αφού είχε προηγηθεί η επί-
σκεψη στην Πάτρα και στους εκεί
υγειονομικούς σχηματισμούς, ο κ.
Κωτσιόπουλος είχε την ευκαιρία να
εκτιμήσει από κοινού με τις τοπικές
αρχές την πορεία της πανδημίας
στην περιοχή, με την περίπτωση της
Θεσπρωτίας αφενός και την ενδονο-
σοκομειακή διασπορά στο Χατζηκώ-
στα αφετέρου, να βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ωστόσο, από τη συζήτηση που έγινε
και στο δημαρχείο και στην περιφέ-
ρεια δε θα μπορούσε να λείψει και η
ενημέρωση σχετικά με την επιδη-
μιολογική έξαρση στη γειτονική Αλ-
βανία, καθώς η Ήπειρος επηρεάζε-
ται από αυτήν λόγω των καθημερι-
νών μετακινήσεων πολιτών, όπως
φυσικά και από τις διακομιδές και νο-
σηλείες ομογενών στα νοσοκομεία
των Ιωαννίνων.

Τήρηση μέτρων
Ερωτηθείς ο κ. Κωτσιόπουλος,

λίγο πριν από τη συνάντηση με τον
κ. Ελισάφ τόνισε πως είναι κρίσιμο οι
υγειονομικοί σχηματισμοί σε όλη τη
χώρα, όπως και στην Ήπειρο, να βρί-
σκονται σε ετοιμότητα και επέστησε
την προσοχή όλων, ώστε να τηρούν
τα μέτρα για να μην απαιτηθούν νέα.

«Υπάρχει μία αύξηση των κρουσμά-
των σε όλη τη χώρα, όπως και στην
Ήπειρο την οποία παρακολουθούμε
στενά. Οι υγειονομικοί σχηματισμοί
πρέπει να είναι έτοιμοι και γι’ αυτό
κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει να
προσέχουμε και να τηρούμε πιστά τα
μέτρα. 

Θεωρώ, ότι βρισκόμαστε στα τε-
λευταία στάδια της πανδημίας και εί-
ναι κρίσιμοι να μην κάνουμε λάθη,
για να μείνει και η πόλη και η οικο-
νομία ανοιχτή, χωρίς τη λήψη νέων
μέτρων», ανέφερε αρχικά. 

Προβληματισμός
Ο κ. Κωτσιόπουλος δεν έκρυψε

τον προβληματισμό του υπ. Υγείας
για τα κρούσματα που υπάρχουν σε
υγειονομικούς και στην περιοχή των
Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο νο-
σοκομείο Χατζηκώστα, λέγοντας,
πως είναι ένα ζήτημα που απασχολεί
έντονα το υπουργείο Υγείας, καθώς
οι εμβολιασμοί των υγειονομικών θα
πρέπει να προχωρήσουν στο μέγιστο
δυνατό ποσοστό, ειδικά τώρα, που
αποδεδειγμένα το νέο στέλεχος του
ιού (βρετανική μετάλλαξη) φαίνεται
πως είναι περισσότερο μεταδοτικό

από τα προηγούμενα.

Στην Περιφέρεια
Η ενίσχυση του συστήματος δημό-

σιας υγείας στην Ήπειρο, μεταξύ
των οποίων και η ανανέωση του στό-
λου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ,
αποτέλεσαν το αντικείμενο της συ-
ζήτησης που είχε ο περιφερειάρχης
κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ.
Ιωάννη Κωτσιόπουλο και τον πρόε-
δρο του ΕΚΑΒ κ. Νικόλαο Παπαευ-
σταθίου, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο κ. Καχριμάνης αναφέρθηκε διε-
ξοδικά στη μέχρι τώρα συνδρομή της
Περιφέρειας για την βελτίωση των
υποδομών των νοσοκομείων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, όπως επίσης και στο ΕΚΑΒ
της περιφέρειας. Ενημέρωσε επίσης
αναλυτικά τον Γενικό Γραμματέα για
ζητήματα που αφορούν στη διαχεί-
ριση της πανδημίας σε επίπεδο ιχνη-
λατήσεων, ζητώντας να υπάρξει
ένας γενικότερος συντονισμός εκ
μέρους του υπουργείου, ώστε όλες
οι κινητές του μονάδες του ΕΟΔΥ να
λειτουργούν στο πρότυπο των Ιωαν-
νίνων. 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

Μουσικό ταξίδι στο Ανατολικό Ζαγόρι

Ο
Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων ετοιμάζεται
για το 3ο ταξίδι στη μουσική παράδοση του τό-
που. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Ανατολικό Ζα-

γόρι με μουσικές και ήχους, νότες και μελωδίες. 
Συνταξιδιώτες αυτή τη φορά είναι η Ζυγιά του Ηλία

Πλαστήρα με τον ίδιο στο κλαρίνο και στο τραγούδι,
τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και στο τραγούδι,
τον Γιώργο Γκόγκο στο βιολί και τον Διονύση Ζώη στο
ντέφι. Συνοδοιπόρος και ο αναπληρωτής καθηγητής
του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Γιώργος Κοκκώνης.

Στο κάλεσμα αναφέρεται:
«Το Σάββατο στις 27 του Φλεβάρη από τις 7 μέχρι τις

8:30 μ.μ. συντονιζόμαστε στο Facebook στην live

streaming εκπομπή μας, με όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας και προφύλαξης για τους συντελεστές και
μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού για όλους με την
προσφορά της τεχνολογίας, που υπηρετεί την παρά-
δοση,  διασκεδάζουμε έχοντας στο μυαλό μας και στην
καρδιά μας τα πανηγύρια, τα ζιαφέτια, τα γλέντια μας
που προσωρινά τα αφήσαμε αλλά που πρώτα ο Θεός
θα έρθει η ώρα που θα τα συνεχίσουμε, νικητές της χα-
ράς και της ζωής…

Με την εκπομπή αυτή ολοκληρώνουμε τον πρώτο
θεματικό κύκλο διαδικτυακών εκπομπών και μένουμε
συντονισμένοι για τις επόμενες εκπομπές με νέες συ-
νεργασίες, καινούργια αφιερώματα και νέες θεματικές
ενότητες».
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ

Κάλεσμα συμμετοχής 
στα Πρεβεζάνικα Χρονικά

Η Ομάδα Εργασίας για τις περιοδικές εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για το επετειακό τεύχος των Πρεβεζάνικων Χρονικών.
Όπως σημειώνει:
Η τοπική ιστορία, αλλά και η πνευματική δημιουργία της πόλης

και της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας, υπηρετείται από το
1978 (όταν ξεκίνησε 1η εκδοτική περίοδος) και από το 1984 μέχρι
σήμερα, κυρίως από την έκδοση των Πρεβεζάνικων Χρονικών, που
αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό του νομού μας.

Αποστολή του περιοδικού είναι η δημοσίευση έγκυρων και πρω-
τότυπων επιστημονικών άρθρων, που εμπλουτίζουν τη γνώση για
το ιστορικό παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτε-
ρης περιοχής της Πρέβεζας, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τις σύγ-
χρονες πνευματικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις και τους προ-
βληματισμούς των κατοίκων της Πρέβεζας. 

Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα Πρεβεζάνων δημιουργών,
ή άρθρα που αφορούν στον Νομό Πρέβεζας, αφού προηγουμένως
αξιολογηθούν από την Ομάδα Εργασίας για τις Περιοδικές Εκδό-
σεις, που έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρέβεζας.

Τα άρθρα που φιλοξενούν τα Πρεβεζάνικα Χρονικά εντάσσονται
στα πεδία των επιστημών, της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της λα-
ογραφίας, της φιλολογίας, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και
της τέχνης γενικότερα.

Το επόμενο τεύχος των Πρεβεζάνικων Χρονικών, θα είναι αφιε-
ρωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη της  Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο  στις επε-
τειακές εκδηλώσεις μνήμης και ευγνωμοσύνης.  

Η Ομάδα Εργασίας των Πρεβεζάνικων Χρονικών απευθύνει πρό-
σκληση για  αποστολή πρωτότυπων επιστημονικών ιστορικών άρ-
θρων, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση τόσο με την Προεπανα-
στατική Περίοδο όσο και την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και
τον αντίκτυπό της στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πρέβεζας
και τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής  σ’ αυτήν. 

Επίσης, θα φιλοξενήσει έργα και άρθρα φιλολογικού, λαογρα-
φικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που θα πρέπει επίσης να
σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα προς δημοσί-
ευση άρθρα τους, σε ηλεκτρονική μορφή (word), μέχρι τις 30 Ιου-
νίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις προδιαγραφές συγ-
γραφής και παρουσίασης των άρθρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με το προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέ-
βεζας (τηλ.: 26820-29889 & email: dbprevezas@yahoo.gr).

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση των πνευματικών αν-
θρώπων της πόλης μας, του νομού μας,, αλλά και της ευρύτερης
ελληνικής επιστημονικής και συγγραφικής κοινότητας. 

Ετοιμότητα νοσοκομείων,
τήρηση των μέτρων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Μ.Β.Α. - Ενεργειακός 

Επιθεωρητής - Εκτιμητής Ακινήτων - 
Μελετητής Δημοσίων Έργων Β’ Τάξης

Διεκπεραιώνει εργασίες:
• Άδειες Δόμησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων 

κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων
• Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων 

(Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις)
• Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV)
• Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συμβατικών,

Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων
• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή 

επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό 
Νόμο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Τοπογραφικά Σχέδια

Δ/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 2651033706, 

κινητό: 6947154262, e-mail: ntziall@gmail.com

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Υ
πεγράφη, από τον υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη
Τσακίρη, αρμόδιο για τις Δημόσιες

Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, η Υπουργική
Απόφαση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης
Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων (με ετήσιο
τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχο-
λούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα)
για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο συνολικός
προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης
των δανειακών υποχρεώσεων των επιχει-
ρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ,
και αφορά τόκους δανείων καθώς και την
αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 τα-
κτής λήξης, ομολογιακών δανείων, κοι-
νοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πί-
στωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογα-
ριασμών), καθώς επίσης και τιτλοποιημέ-
νων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10
του ν. 3156/2003), δανείων και πιστώ-
σεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώ-
λησης καθώς και δανείων τη διαχείριση
των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκα-
θαριστής, με διαχειριστή είτε χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση
είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ει-
δικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγ-
γράφως την υλοποίηση των απαιτούμε-
νων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα που μετέχει στη δράση.

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις
30 Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην
υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρη-
σης με σημείο αναφοράς την 30.09.
2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δά-

νεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την
30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματο-
δότησης.

Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμ-
βάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν κα-
λύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χο-
ρηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid - 19 της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενι-
σχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορί-
ζεται η 1η Μαρτίου και ώρα 12:00 και λή-
ξης η 7η Μαΐου και ώρα 15:00

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή
υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνα-
τότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με
βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του
δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα.
Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύ-
νολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην
κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων
δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που νομίμως λειτουργούν στη χώρα οι
οποίες:

- δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε
τομέα δραστηριότητας πλην των επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊό-
ντων, στον τομέα της αλιείας και της υδα-
τοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επε-
ξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και
σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς
δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτι-
κών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. 

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών
πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βά-
σει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για
επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός
του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύ-
ριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

- παρουσιάζουν μείωση του κύκλου ερ-
γασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό
20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών του 2019. Η ανωτέρω προϋπό-
θεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που
έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.

Νέο πρόγραμμα επιδότησης
τόκων δανείων

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Νέες προδιαγραφές για
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα
εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα πληρο-
φοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς
επιχειρήσεις όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης θα επιφέρει μείωση
στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό
της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής
των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβά-
σεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς
και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), προχώρησαν στην
εναρμόνιση των ελληνικών κανόνων με τις νέες κοι-
νές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα πληροφοριακά
συστήματα που χρησιμοποιούνται τόσο για την ηλε-
κτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, όσο
και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχει-
ρήσεων.

Οι νέες προδιαγραφές βασίζονται στις οδηγίες του
οργανισμού OPENPEPPOL (Pan-European Public Pro-
curement On-Line), που είναι υπεύθυνος για τη δια-
μόρφωση κοινών προδιαγραφών για τις Δημόσιες
Προμήθειες και την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ελλάδα, επίσημη Εθνική
Αρχή PEPPOL είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Οι νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα «κα-
θοδηγούν» και θα ρυθμίζουν τα πληροφοριακά συ-
στήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιο τρόπο
ώστε να εκδίδονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρο-
νικά τιμολόγια έγκυρα, με ενιαίους κανόνες, σύμ-
φωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτικά, οι κανόνες που εναρμονίστηκαν αφο-
ρούν:

Τον τρόπο αρίθμησης του τιμολογίου που εκδίδε-
ται στην Ελλάδα.

Το είδος του παραστατικού (όπως τιμολόγιο πώ-
λησης, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης του τιμολογίου
για φορολογικούς σκοπούς στα πληροφοριακά συ-
στήματα της ΑΑΔΕ.

Τον σύνδεσμο στο Διαδίκτυο, όπου οι πάροχοι
υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων δημο-
σιεύουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις, με τους νέους
κανόνες παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποστο-
λής των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αρμόδιες
αναθέτουσες αρχές και οικονομικές υπηρεσίες, με
στοιχεία που διευκολύνουν την ηλεκτρονική συλ-
λογή των δικαιολογητικών πληρωμής.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις
το 2020 ανήλθαν περίπου σε 190.000, για 48.000
αναδόχους, ενώ οι εντολές πληρωμής με αντίστοι-
χες τιμολογήσεις έφτασαν τις 585.000.

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Δ
ιευρύνεται το μέτωπο των αντιδράσεων με αφορμή τόσο
το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που προ-
βλέπει και την σύσταση και παρουσία της Αστυνομίας στα

πανεπιστήμια, αλλά και επειδή συμπληρώνεται ένας χρόνος, με
τους φοιτητές μακριά από τα αμφιθέατρα και τις σχολές τους. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις μετά την κατάθεση και ψήφιση του νο-
μοσχεδίου και τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ στην αρχή της

εβδομάδας, έχουν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάσταση που γίνεται ακόμη δυσκολό-
τερη και πιο έντονη, ακριβώς επειδή δε διαφαίνεται κανένα φως
στον ορίζοντα, για την σταδιακή έστω επαναλειτουργία της διά
ζώσης εκπαίδευσης των φοιτητών.  Το πρωί της Πέμπτης πραγμα-
τοποιήθηκε μία ακόμη συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι στο
νόμο Κεραμέως στα Γιάννενα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων φοι-
τητών και όχι μόνο. Η Γκουζάλ Τουλιαγκάνοβα από τον Φοιτητικό
Σύλλογο του τμήματος ΒΕΤ, η Χαρά Τασιούδη πρωτοετής φοιτή-
τρια του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και ο Γιάννης Τσί-
τος από τη Φοιτητική Πορεία μίλησαν στα τοπικά μέσα για την κα-
τάσταση που βιώνουν οι φοιτητές και τα ελληνικά πανεπιστήμια,
ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου στην πράξη, αλλά και
την άμεση επιστροφή στην κανονική λειτουργία των πανεπιστη-
μίων.
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ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διευρύνεται το μέτωπο 
των αντιδράσεων στα πανεπιστήμια
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Όλα τα νέα δεδομένα για την προκαταβολή σύνταξης

Τ
ους όρους και τη διαδικασία για την προ-
καταβολή σύνταξης ορίζει η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρα-
κάκη, σε συνέχεια της λήψης θετικής γνωμο-
δότησης από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ χτες. 

Οι βασικότερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ η οποία εξει-
δικεύει την νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 34 του ν.
4778/2021- ΦΕΚ Α’26/19.2.2021) που ψηφίστηκε
πριν λίγες ημέρες από τη Βουλή, είναι οι ακό-
λουθες:

1.Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης
χορηγείται με βάση τις προϋποθέσεις και τις δια-
δικασίες που προβλέπονται στο νόμο και στην
ΚΥΑ, χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδι-
κασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Η
χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκ-
δοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληρο-
φοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση
χορήγησης προκαταβολής δεν συνεπάγεται δι-
καίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότη-
σης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

2. Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που υπο-
βάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ,
συμπεριλαμβανομένου του πρώην ΝΑΤ. Εξαι-
ρούνται τα πρόσωπα που δικαιούνται ή λαμβά-
νουν προκαταβολή σύνταξης κατά το άρθρο 57Α
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά-
ξεων.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων προκαταβολής
σύνταξης

3. Τα πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συντα-
ξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό
προκαταβολής ως εξής:

-384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο
έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή
4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδο-
χικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ
τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της
ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλι-
σης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε
ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας
ασφάλισης

-360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο
έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες
ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει
το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν
τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμέ-
νων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλι-

σης.
4. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συντα-

ξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δικαιούνται ποσό
384 ευρώ, εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση
οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση
της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ,
που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσο-
στό αναπηρίας, όπως αυτό ορίζεται για κάθε πε-
ρίπτωση δικαιούχου.

6. Πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συ-
νταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή
θανάτου συνταξιούχου λαμβάνουν ποσό προκα-
ταβολής έναντι της σύνταξης:

-384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος
συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του
ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο
των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συντα-
ξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και
των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016

-384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαι-
ούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους.
Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συ-
μπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για
τον κατά περίπτωση δικαιούχο.

7. Για τη συμπλήρωση όλων των ανωτέρω
χρονικών προϋποθέσεων προσμετράται ο χρό-
νος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε
οποιαδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον
e-ΕΦΚΑ. Δεν απαιτείται για την προσμέτρησή του
η πλήρωση των διατάξεων της διαδοχικής ασφά-
λισης του άρθρου 19 του ν.4387/2016.

8. Δεν χορηγείται η προκαταβολή έναντι πο-

σού σύνταξης όταν οφείλονται ασφαλιστικές ει-
σφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προ-
βλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα
όρια, όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική
σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας ή όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται
με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

Η διαδικασία
9. Η χορήγηση της προκαταβολής έναντι σύ-

νταξης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού πεδίου
κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
στον e-ΕΦΚΑ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης ότι κατά το χρόνο υποβολής συντρέ-
χουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

10. Για αυτούς που υποβάλουν αίτηση συντα-
ξιοδότησης και έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη,
ελέγχεται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η συν-
δρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης.

11. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω
των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας και θανάτου) ελέγχεται η συνδρομή
των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε
πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον
e-ΕΦΚΑ.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή των
προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά με
βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφο-
ριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φο-
ρέων, προκειμένου η διαδικασία να είναι κατά το
δυνατόν σύντομη και ευέλικτη. Δεν διενεργείται
επιπλέον διασταύρωση των στοιχείων των πλη-

ροφοριακών συστημάτων με τον φυσικό φάκελο
του ασφαλισμένου.

Επιπροσθέτως, τα αναγκαία έγγραφα ή στοι-
χεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της
προκαταβολής (ημερομηνία γέννησης, πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική
πράξη θανάτου, η απόφαση πιστοποίησης του
ποσοστού αναπηρίας κ.α.) και μπορούν να
αντληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, αντλούνται
χωρίς συμμετοχή του αιτούντος και χωρίς προ-
σκόμισή του σε φυσική μορφή. Σε περίπτωση
που δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέ-
σεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφο-
ριακά συστήματα αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος.

13. Ειδικά οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη
υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου μέχρι την έναρξη ισχύος
του άρθρου 34 ν. 4778/2021 (εκκρεμείς συντά-
ξεις), υποβάλλουν ειδική αίτηση χορήγησης της
προκαταβολής, σε ειδική πλατφόρμα που θα δη-
μιουργηθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δη-
μοσίου (gov.gr). H εν λόγω πλατφόρμα θα ανοί-
ξει τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση από τον ε-ΕΦΚΑ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για
την συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και πε-
ριλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

a.τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συ-
νταξιοδότησης.

b.ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος
c.ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται
14. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή-

γησης της προκαταβολής έναντι σύνταξης, εκδί-
δεται αυτοματοποιημένα βεβαίωση χορήγησης,
η οποία κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον αιτούντα.

15. Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται
κάθε μήνα και αναδρομικά από την πρώτη μέρα
του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συ-
νταξιοδότησης, έως ότου εκδοθεί η προσωρινή ή
οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Τυχόν
οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν θα
παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβο-
λής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και ορι-
στικής σύνταξης.

16. Αφού εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική
απόφαση συνταξιοδότησης, η προκαταβολή σύ-
νταξης συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύ-
νταξης που θα χορηγηθούν.

Μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών 
Γυμνασίου - Λυκείου

• Καθηγητής με πολυετή πείρα (Διαθέσιμες συστάσεις)
• Ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

για ολιγομελή τμήματα (2-3 ατόμων)
• Προετοιμασία για πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις
• Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό
• Δωρεάν σημειώσεις
• Συμβουλευτική γονέων και μαθητών από ειδικό συνεργάτη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947 587304

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ερώτηση στη Βουλή για αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Ερώτηση στη Βουλή με αίτημα και για κατάθεση εγγράφων καταθέτει το Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με

αποφάσεις του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη.
Την Ερώτηση που περιέχει σειρά από ερωτήματα προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.

Σκρέκα, Εσωτερικών Μ. Βορίδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανό, καταθέτουν οι βουλευ-
τές Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιώργος Αρβανιτίδης, Ευαγγελία Λιακούλη, Απόστολος Πάνας και Χρήστος Γκό-
κας.
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Πάνω από τα 50 τα 
κρούσματα πάλι στην Ήπειρο

Σ
χετική μείωση των κρουσμάτων
σε όλη τη χώρα την Τετάρτη,
αλλά υψηλός ο αριθμός των

διασωληνωμένων και των θαναά-
των.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένα κρούσματα της νόσου που κα-
ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 1.784, εκ των οποίων 10 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. 

Ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανέρχεται σε 186.469 (ημε-
ρήσια μεταβολή +1%), εκ των οποίων
51,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 63 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.600
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.  

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 367

(70% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 69 έτη. To 86,1% έχει υποκεί-
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.315
ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 292 (ημερήσια μεταβολή -
3,95%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 274 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-
19 είναι 39, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 6.410 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. 

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 44 έτη (εύρος 0,2 έως 105 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη). 

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι
σήμερα, στα εργαστήρια που διενερ-

γούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό
(SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συ-
στηματικά το σύνολο των δειγμάτων
που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγ-
χθεί 3.584.647 κλινικά δείγματα, ενώ
από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του
ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid
Ag έχουν ελεγχθεί 1.528.486 δείγ-
ματα. O μέσος όρος του επταημέρου
είναι 40.388 δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι. 

54 νέα στην Ήπειρο
Πάνω από 50 ήταν για μια ακόμα

φορά τα κρούσματα στην Ήπειρο που
έχουν ως εξής: 18 κρούσματα στην
Π.Ε. Άρτας, 9 κρούσματα στην Π.Ε.
Θεσπρωτίας, 18 κρούσματα στην Π.Ε.
Ιωαννίνων, 9 κρούσματα στην Π.Ε.
Πρέβεζας.

ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά

Επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά την επανασύνδεση του ηλεκτρι-
κού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν  αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών, με Κοινή Απόφαση των υπουργών  Περιβάλλοντος και Οικο-
νομικών, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών,  Θόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οι-
κονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση, στο πλαίσιο στήριξης των
αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώ-
σεις από την πανδημία Covid-19, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση,
δικαιούχοι του εφάπαξ ειδικού  βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που είχαν αποσυνδεθεί από το δί-
κτυο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντί της 30ής Απριλίου 2020
που προέβλεπε η προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου
2020.

Από την επέκταση της ρύθμισης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν πε-
ρισσότερα από 1.500 ευάλωτα νοικοκυριά, που αποδεδειγμένα αδυνα-
τούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:
«Η έμπρακτη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων  συμπολιτών μας, που
δυσκολεύονται αποδεδειγμένα να έχουν πρόσβαση σε βασικές ενερ-
γειακές υπηρεσίες, αποτελεί μία από  τις κεντρικές προτεραιότητες της
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη ση-
μερινή μας απόφαση, επεκτείνουμε το δίχτυ προστασίας για περισσό-
τερα από 1.500 νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δίνοντάς τους τη  δυ-
νατότητα να αποκτήσουν πάλι ρεύμα στα σπίτια τους».

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Η κυβέρ-
νηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, στηρίζει την  κοινωνία
στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη
και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τείνουμε
κατά προτεραιότητα χείρα βοηθείας στους πιο αδύναμους συμπολίτες
μας, οι οποίοι δοκιμάζονται  εντονότερα από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας. Η σημερινή απόφασή μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μέρι-
μνας αυτής,  καθώς επεκτείνει τη ρύθμιση για την επανασύνδεση του
ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας σημαντικό αριθμό ευάλωτων νοι-
κοκυριών».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο δια-
δικασία, η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων επανασύνδεσης έχει
εκχωρηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές
που αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔ-
ΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω επιτροπές
αξιολογούν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων
και χορηγούν το ειδικό βοήθημα, εφόσον η αποσύνδεση αφορά την κύ-
ρια κατοικία και ταυτόχρονα ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια, όπως αναφέρονται στην απόφαση υπαγωγής στο Κοι-
νωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 2651064761 - FAX: 2651064741
E-mail: farmakielen@gmail.com
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Οι σελίδες της εφημερίδας είναι ανοιχτές στις ειδήσεις 
για εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων. 
Μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας στο e-mail: ele@ele.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ITV

Συναυλία της μπάντας Ushala το Σάββατο από την ΕΗΜ
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των εκδηλώσεων λόγου και

τέχνης (μουσική, συναυλίες, θέατρο, ομιλίες κ.ά.), που παρουσιάζονται στο τοπικό τηλεοπτικό
κανάλι ITV, καλεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 μ.μ. στην συναυλία της μπάντας:
Ushala «Εν αρχήν ην το χάος»

Συντελεστές είναι οι: Γιώργος Παπαθανασίου, μπάσο και η φωνή, Κώστας Κωσταδήμας,  Κιθά-
ρες, Κώστας Δημητρίου, Τύμπανα.

£

«Χρυσό βραβείο» για την υποστήριξη 
της παραδοσιακής κτηνοτροφίας

Τ
ο «Χρυσό βραβείο» των Best
City Awards 2020, που αναδει-
κνύουν και επιβραβεύουν και-

νοτόμα έργα που έχουν υλοποιη-
θεί από Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και Επιχειρήσεις, απο-
νεμήθηκε στην Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, για το έργο Medinno, που
προωθεί δράσεις υποστήριξης της
ανάπτυξης της παραδοσιακής κτη-
νοτροφίας. 

Η βράβευση της Περιφέρειας
Ηπείρου έγινε στην κατηγορία «Οι-
κονομία & Ανάπτυξη» και στην υπο-
κατηγορία «Καινοτόμες δράσεις
υποστήριξης της ανάπτυξης του
πρωτογενούς τομέα. Το βραβείο
παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, τονίζοντας
ότι αυτό αποτελεί μια ηθική επι-
βράβευση για τις πρωτοβουλίες
που αναπτύσσει η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου για τη στήριξη του πρωτογε-
νούς τομέα και την παραγωγή ποι-
οτικών προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι τα Best City
Awards 2020, διοργανώνει η Bous-
sias και τελούν υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής. 

Το έργο Medinno έχοντας οδηγό
την στρατηγική στόχευση της Περι-
φέρειας Ηπείρου για τη στήριξη της
μετακινούμενης κτηνοτροφίας, την

ενίσχυση των μικρών κτηνοτρόφων
και παραγωγών, καθώς και τη
διαρκή και συντονισμένη προσπά-
θεια για την ανάδειξη των τοπικών
προϊόντων της Ηπείρου υλοποίησε
δράσεις για την στήριξη της αιγο-
προβατοτροφίας μέσω της προώ-
θηση καινοτόμων προϊόντων που
σέβονται την παράδοση.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύ-
τερη στρατηγική για την ανάδειξη
των πλεονεκτημάτων του πρωτο-

γενούς τομέα της Ηπείρου. Ο άξο-
νας αυτός αποτελεί μία από τις
σταθερές προτεραιότητες της Πε-
ριφέρειας, που υλοποιεί σειρά από
έργα για την ενίσχυσή του. 

Ανάμεσα, σε αυτά είναι και οι
προσπάθειες για την κατοχύρωση
τυροκομικών προϊόντων της Ηπεί-
ρου σε Προϊόντα Γεωγραφικής Έν-
δειξης, όπως το Κασκαβάλι Πίνδου
και το Τσαλαφούτι Τζουμέρκων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Αναστέλλονται 
για 75 μέρες επιταγές 
που λήγουν το Μάρτιο 

Αναστέλλονται για διάστημα 75 ημερών και οι προ-
θεσμίες εμφάνισης και πληρωμής επιταγών των πλη-
γέντων επιχειρήσεων που λήγουν το μήνα Μάρτιο ενώ
παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για τους κομιστές των επιταγών. Επ΄σηςμει-
ώνονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 για τους ιδιο-
κτήτες τουριστικών λεωφορείων. Αυτά προβλέπονται
σε νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία ως προς τις επιταγές προβλέπει τα
ακόλουθα:

1 Αναστέλλονται από την 1η.3.2021 έως την
31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριό-
τητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν ανα-
στείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονι-
στικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δρα-
στικά από την επιδημία του κορονοϊού, οι προθεσμίες
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυ-
τές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμ-
ματίων σε διαταγή ) κατά 75 ημέρες από την αναγρα-
φόμενη ημερομηνία σε κάθε αξιόγραφο.

- Παρατείνονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,
μέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής
των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.2.2021 έως
28η.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής
Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
28η.2.2021 και την 31η.3.2021 για τους κομιστές των
αξιογράφων αυτών.
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Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσα-
δήμα 7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870

ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το κα-
θένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.  Τηλέφωνο: 6946954150

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 1.588,94 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Αθηνών, με πρόσωπο 33 μέτρα σε αυτήν, πλησίον
του φούρνου «ΘΑΝΑΣΗ». Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Το
οικόπεδο έχει πρόσωπο και στην οδό Αθηνάς, καθώς και σε υπό
διάνοιξη δρόμο, στο πάνω μέρος του. ΣΔ 0,6 και κάλυψη 50%.
Μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και υποχρεωτική στέγη ύψους 2,7 μ.
και κλίση 50%. Τιμή: 400.000 ευρώ. Τηλέφωνο: 6947263830

ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χω-
ριστεί σε δύο τμήματα 500 τ.μ. έκαστο στην οδό Βυζαντίου στην
Ανατολή συνδεδεμένο με αποχέτευση, και ύδρευση, με σ.δ. 0,6.
Τηλέφωνο: 6974369179, 2651023100 Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κεντρο με σπάνια δια-

κόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ 6953017595
ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξανδρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VESPA 200 cc μοντέλο ‘90 ιταλική 25.000 χλμ. σε υπε-
ράριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος, ατρακάριστη, με πο-
διά από κάτω, 4 ταχύτητες, φυλασσόμενη σε γκαράζ. Τηλέ-
φωνο: 6947690243.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Νικιάνα Λευκάδας οικόπεδο άρτιο και οικοδομή-
σιμο εντός σχεδίου, έκτασης 600 τ.μ. Συντελεστής δόμησης 0,8,
χτίζει 487 τ.μ., μέγιστο ύψος 9 m. Πληροφορίες στο τηλ:
6946954151.

Από κεντρικό φροντιστήριο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Φυσικής,
Πληροφορικής, Οικονομίας), για διδασκαλία σε φοιτητές. Βιο-
γραφικά στο e-mail:foit.mathmata.ioannina@gmail.com.

Καθηγητής αρχαίων ελληνικών, απόφοιτος του τμήματος κλασ-
σικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα και ειδίκευση στο άγνω-
στο κείμενο, παραδίδει μαθήματα, κατά προτίμηση στο κέντρο
της πόλεως, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. 
Τηλ. 6906 129990

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από
τη θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2,5άρι για φοιτητές στην οδό Βη-
λαρά 50. Τηλέφωνο: 2651025767

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ερειπωμένη οικία σε οικόπεδο 100 τ.μ. στα Λαζαράτα
Λευκάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939088885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο επιπλω-
μένη, με αυτόνομη θέρμανση και παρκινγκ. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945013757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπατη μονοκατοικία 142 τ.μ., στο χωριό Χρυσορράχη
του Δήμου Πωγωνίου, μέσα σε ανεξάρτητο οικόπεδο 479 τ.μ.,
σε άριστη κατάσταση, προσήλιο και με εξαιρετική θέα. Πληρο-
φορίες κ. Βαγγέλης, τηλ. 6940981657.
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Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Σήμερα στις 09:30 π.μ. συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρώτο

θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η:
Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-

νισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννί-
νων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000 με ΦΠΑ.

£

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Σαραλιώτης Γιώργος
Ιωαννίνων 79Α, Ανατολή, Τ.Κ. 45521

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΩΔΩΝΗ 26, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ. (26510) 47400 - FAX: 66320
e-mail: info@mitsis.gr - www.mitsis.gr

ΜΗΤΣΗΣ

Aρλέτος Ηλίας
Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα

• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

Car Service

Kιν.: 6932 573455 • E-mail: harletos@yahoo.gr

ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δεν θα δοθεί παράταση για
τα τέλη κυκλοφορίας

Δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για την πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας, η οποία λήγει σήμερα 26 Φεβρουα-
ρίου. Αυτό αποσαφήνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι,
χτες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, εστίασε στο πρό-
γραμμα κάλυψης παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ύψους 500
εκατ. ευρώ, καθώς και στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τα δά-
νεια των επιχειρήσεων. Προσέθεσε δε, ότι τα μέτρα στήριξης
θα εμπλουτίζονται για όσο χρειαστεί, όμως όσο παρατείνο-
νται οι περιοριστικοί όροι στη λειτουργία της οικονομίας τόσο
είναι ανέφικτο να καλυφθούν όλες οι απώλειες.

Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι για κάθε 15 ήμερες που μέ-
νει κλειστό το λιανεμπόριο στις «κόκκινες περιοχές», τα τα-
μειακά διαθέσιμα της χώρας περιορίζονται κατά 1-1,2 δισ.
ευρώ, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού μει-
ώνεται κατά 0,7% και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβαρύνεται κατά
0,8%. Τέλος, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκταμιευ-
θούν πόροι για τον 6ο κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβο-
λής» (που αφορά στον τζίρο του Ιανουαρίου) και στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσει και ο 7ος κύκλος (με βάση τη μείωση
του τζίρου το α' τρίμηνο).

8

Δέχεται μόνο με ραντεβού
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

Τι αλλάζει στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών 
• Ο ρόλος της ισχυρής ταυτοποίησης σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου
• Ενημέρωση από την Ένωση Τραπεζών

Α
πό τον Ιανουάριο του 2021, ξεκί-
νησε σε πανευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, σύμφωνα με την Οδηγία

(ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πλη-
ρωμών στην εσωτερική αγορά» (PSD 2)
και τον Νόμο 4537/2018 (ΦΕΚ Α' 84), η
«ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη» (strong
customer authentication). Όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένω-
σης Τραπεζών (ΕΕΤ), η σχετική διαδικασία
είναι απαραίτητη όταν ένας καταναλωτής
διενεργεί συναλλαγή πληρωμής με
κάρτα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού
εμπορίου.

Στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, αναφέρεται
ότι οι απαιτήσεις για την ισχυρή ταυτο-
ποίηση συνιστούν υποχρέωση για όλους
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
(π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών,
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ.),
και τέθηκαν, προκειμένου να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλ-
λαγές των πελατών-κατόχων καρτών
πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και
προπληρωμένων).

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες μέλη της
ΕΕΤ, ακολουθώντας τους κανόνες της
ισχύουσας νομοθεσίας, δεν αποδέχονται
και απορρίπτουν συναλλαγές που δεν
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις
ασφάλειας. Οι μη αποδεκτές συναλλαγές
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλ-
λειψη προσαρμογής της επιχείρησης ηλε-
κτρονικού εμπορίου ή/και στη μη έγκαιρη
υιοθέτηση από τους κατόχους των καρ-

τών πληρωμής των οδηγιών της τράπε-
ζας συνεργασίας τους.

Τι είναι η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη;
Η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη είναι

ένα νέο σύνολο κανόνων, οι οποίοι με-
ταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο ταυ-
τοποιούνται οι καταναλωτές όταν πραγ-
ματοποιούν αγορές σε περιβάλλον ηλε-
κτρονικού εμπορίου, προκειμένου να
προστατευτούν ακόμα περισσότερο από
περιστατικά απάτης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση, ως «ισχυρή ταυτοποί-
ηση πελάτη» νοείται η διαδικασία ελέγ-
χου της ταυτότητας του κατόχου της κάρ-
τας πληρωμών με τη χρήση δυο (2) ή πε-
ρισσότερων στοιχείων που αφορούν:

•γνώση (κάτι που μόνο ο χρήστης γνω-
ρίζει), όπως ένα μυστικό κωδικό ή την
απάντηση σε μία ερώτηση που μπορεί να
απομνημονευθεί,

•κατοχή (κάτι που μόνο ο χρήστης κα-
τέχει), όπως κατοχή ενός SMS OTP που
έλαβε ή το κινητό του τηλέφωνο, και

•κάποιο μοναδικό φυσικό (εγγενές)
χαρακτηριστικό του, όπως το δακτυλικό
του αποτύπωμα.

Τα στοιχεία αυτά απαιτείται αφενός να
είναι ανεξάρτητα, με την έννοια ότι η πα-
ραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο
την αξιοπιστία των υπολοίπων, και αφε-
τέρου να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να προστατεύεται η εμπι-
στευτικότητα των δεδομένων ταυτοποί-

ησης.
Για παράδειγμα, ο εκδότης (π.χ. τρά-

πεζα) μιας κάρτας πληρωμών μπορεί να
χρησιμοποιήσει έναν από διάφορους τρό-
πους για να επαληθεύσει την εκτέλεση
μιας πράξης πληρωμής, όπως κωδικός
μιας χρήσης (ΟΤΡ) μέσω γραπτού μηνύ-
ματος SMS/Viber σε συνδυασμό με κω-
δικό/κωδικούς που μόνο ο πελάτης γνω-
ρίζει (π.χ. κωδικούς Web Banking), ειδική
εφαρμογή (app) φορητής συσκευής (για
κινητό τηλέφωνο, tablet), χρήση βιομε-
τρικού στοιχείου (π.χ. δακτυλικό αποτύ-
πωμα) του πελάτη στο mobile banking
της τράπεζας, κ.λπ.

Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένω-
σης Τραπεζών προχώρησαν στις ανα-
γκαίες αλλαγές προκειμένου να επιτρέ-
ψουν στους καταναλωτές πελάτες τους
να ταυτοποιούνται με τρόπο σύμφωνο
προς τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής
και ελληνικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην τράπεζα συνεργασίας τους ή να δια-
βάσουν τις χρήσιμες πληροφορίες που
έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους.

•Τράπεζα Πειραιώς
•Εθνική Τράπεζα
•Alpha Bank
•Eurobank
•Τράπεζα Αττικής
•HSBC
•Παγκρήτια Τράπεζα
•Optima Bank
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Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022,
η ασφαλιστική ικανότητα

Έ
ως τις 28 Φεβρουαρίου του
2022 διασφαλίζεται η πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγείας

(υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευ-
τική κάλυψη) για τους ασφαλισμέ-
νους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οι-
κογενειών τους, ανεξαρτήτως του
κατά πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι
πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλι-
στικής ικανότητας, που προβλέπει η
νομοθεσία.

Αυτό ορίζει τροπολογία του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, που κατατέθηκε στο σχέδιο νό-
μου «Οργάνωση και λειτουργία υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδη-
μου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας», το οποίο
συζητείται στη Βουλή.

Οι προϋποθέσεις που προέβλεπε,
μέχρι σήμερα, η νομοθεσία για την
ετήσια ανανέωση της ασφαλιστικής
ικανότητας ήταν η  ύπαρξη τουλάχι-
στον δύο μηνών ή 50 ημερών ασφάλι-
σης κατά το προηγούμενο έτος της
ανανέωσης. Η διάταξη, που κατατέ-
θηκε, προβλέπει την ανανέωση της
ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζο-
μένων για το επόμενο δωδεκάμηνο,
χωρίς να εξετάζεται, αν το 2020 είχαν
δύο μήνες ή 50 ημέρες ασφάλισης,
ενώ καλύπτονται και όλες οι ειδικές
κατηγορίες για τις οποίες η ασφαλι-
στική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδι-
κές διατάξεις κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Έτσι, διασφαλίζεται η πρό-
σβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη
τόσο για τους ίδιους όσο και για τα έμ-
μεσα ασφαλισμένα μέλη.

Οι εισφορές
Με την ίδια τροπολογία, παρατείνε-

ται, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, το χρο-
νικό διάστημα κατά το οποίο οι εργο-
δοτικές  εισφορές για την ασφάλιση
εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο
Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλη-
σης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στον τριτογενή το-
μέα και στους κλάδους των αεροπορι-
κών και ακτοπλοϊκών μεταφορών κα-
λύπτονται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα ρύθμιση
για πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις
στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική
περίθαλψη, ασφαλιστική κάλυψη) η
κυβέρνηση δείχνει την οφειλόμενη
ευαισθησία απέναντι στους συμπολί-

τες μας που δοκιμάζονται στη ζωή
τους. Ακόμη περισσότερο, καθώς οι
συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού
έκαναν χειρότερα τα πράγματα γι’ αυ-
τούς. Μια πολιτεία που αδιαφορεί για
τους  συνανθρώπους μας αυτούς δεν
μπορεί να θεωρείται σύγχρονη πολι-
τεία. Έχουμε πολλά σοβαρά ζητήματα
να ασχοληθούμε στο υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτό,
όμως, είναι ένα από τα σοβαρότερα. Η
απόφαση λοιπόν για πρόσβαση χωρίς
προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας
για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για
έναν χρόνο είναι η εκπλήρωση μιας
αυτονόητης υποχρέωσής μας. Συνεχί-
ζουμε να παρακολουθούμε τις συνέ-
πειες της κρίσης του κορωνοϊού με τη
δέσμευση ότι θα αντιδρούμε με την
ίδια ευαισθησία».

e-ΕΦΚΑ 

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
εισφορών Ιανουαρίου για τους
μη μισθωτούς

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ει-
δοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρι-
κής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιανουαρίου
2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχο-
λούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρω-
μής την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημερο-
μηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω
άμεσης  χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Παράταση στις εκπτώσεις 
έως τις 31 Μαρτίου 

Τροπολογία κατέθεσε, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Εξωτερικών, για τη δυνατότητα ρύθμισης της εκπτωτικής πε-
ριόδου έτσι ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώσεις έως τις
31 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, θα ακολουθή-
σει σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει και τις τε-
λικές λεπτομέρειες.Υπενθυμίζεται ότι ο εμπορικός κόσμος
έχει ζητήσει την παράταση των τακτικών χειμερινών εκπτώ-
σεων, καθώς λόγω των έκτακτων συνθηκών υπάρχει συσσώ-
ρευση μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέματος, ειδικά
στα προϊόντα μόδας.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020

Άρση αναστολής προθεσμιών
δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ 

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως με από-
φαση του Περιφερειάρχη ανακαλείται η απόφαση περί «Ανα-
στολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜμΕ στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020» (Αρ.
πρωτ. 2831/06-11-2020 – ΑΔΑ: Ψ2ΡΚ7Λ9-Β0Μ). 

Μετά τη σχετική απόφαση επανέρχονται οι προθεσμίες
που αναφέρονται στις σχετικές προσκλήσεις από την επο-
μένη της ημερομηνίας δημοσίευσης. 

Ιωάννινα:22-02-2021

ΨΗΦΙΣΜΑ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μόλις

πληροφορήθηκε την αιφνίδια απώλεια του Νικολάου Ακριτίδη Ια-

τρού Παθολόγου, Ακαδημαϊκού Δασκάλου και επί μακρά σειράν

ετών διατελέσαντος Διευθυντού της Παθολογικής Κλινικής του

Νοσοκομείου Χατζηκώστα συνήλθε εκτάκτως και αφού άκουσε την

Πρόεδρο η οποία εξήρε το ήθος και  την προσφορά του θανόντος

στους ασθενείς και  στο κοινωνικό σύνολο και την  συμβολή του

στην εκπαίδευση πολλών  γενεών φοιτητών και ιατρών στην Πα-

θολογία αποφάσισε τα παρακάτω

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

2. Αντί στεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό σε κοινωφελές

ίδρυμα.

3. Να δημοσιευθεί  το παρόν στον τοπικό τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΤΣΙΑΡΑ                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. Παπανδρέου 2 Κτίριο Β΄ –  45444 Ιωάννινα τηλ. 26510-25324  fax 26510-32907

e-mail : info@isioanninon.gr  www.isioanninon.gr

Υλοποιείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων,  η κυβερνητική δέ-

σμευση για δίμηνη παράταση καταβολής της τακτικής επι-
δότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων στους
ανέργους των οποίων έληξε ή λήγει η επιδότησή τους

εντός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, μετά την υπο-
γραφή της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης από
τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζήδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσθετων μέ-
τρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για τη στήριξη της αγοράς εργασίας καθώς συνεχίζεται η
πανδημία του κορωνοϊού.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
• Τακτική επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 € (έως

399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος.

• Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 798,5
€ (έως 399,25 € μηνιαίως).

• Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 € (έως 200
€ μηνιαίως).

Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς
να απαιτείται καμία ενέργειά τους.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την
περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επω-
φεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτού-
μενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα
της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις
ημέρες ανεργίας τους.

Το υπουργείο σημειώνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη
ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ για το χρονοδιάγραμμα των κα-
ταβολών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Ιωάννινα 25 Φεβρουαρίου 2021                                                 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε

τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ιατρού Νικολάου Ακριτίδη, ο

οποίος υπηρέτησε επί πολλά χρόνια την επιστήμη του με ήθος και

υψηλή κατάρτιση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με συνέπεια  και την

κοινωνία με ευαισθησία, συνήλθε εκτάκτως και 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

• Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια

στην αγαπημένη του οικογένεια.

• Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

• Να διαθέσει χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των κοινωνικών

και προνοιακών δομών του Δήμου. 

• Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο. 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Δίμηνη παράταση στα επιδόματα ανεργίας
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Ά
νοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την υποβολή αίτησης Α21 για το επί-
δομα παιδιού έτους  2021. Όπως

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οι δι-
καιούχοι του επιδόματος παιδιού, παρόλο
που δεν έχουν υποβάλει τη φετινή δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού
έτους 2020 (έντυπο Ε1), θα μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατ-
φόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του δια-
δικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση
των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του
δικαιούχου στο TAXISnet. 

Για τη χορήγηση της δόσης του Α' διμήνου
2021 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2019.

Για όσους υποβάλλουν νέα αίτηση, η
πρώτη δόση του 2021 θα καταβληθεί την
31η Μαρτίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα
του  μήνα, όπως έχει, πλέον, καθιερωθεί για
την καταβολή των επιδομάτων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μέσα Μαρ-
τίου. Στη συνέχεια, θα υπάρξει νέα  ανακοί-
νωση για την ημερομηνία κατά την οποία η
πλατφόρμα θα κλείσει, προκειμένου να προ-
χωρήσει η επεξεργασία των στοιχείων.

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παι-
διού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμε-
νων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του
2021 και του συνολικού οικογενειακού ει-
σοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορο-
λογικό έτος 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις Α21 για το
επίδομα παιδιού 2021 έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλονται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου
2022 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλ-
λονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή,
που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης
τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το
ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται με
βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται εκ νέου
υποβολή της αίτησης Α21.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε δια-
φορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δι-
καιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται  αυτεπάγ-
γελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της
αίτησης Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσι-
μες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και
υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της

ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και
πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της
αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει
εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προ-
σωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Διευκρινίσεις
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων

στην υποβολή της αίτησης Α21, ο ΟΠΕΚΑ δι-
ευκρινίζει τα ακόλουθα:

- Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογέ-
νειας, που καταχωρούνται στην αίτηση-
υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι
έγκυροι. (Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού
ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).

- Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχο-
λών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές
ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

- Οι φοιτητές που μετεγράφησαν εντός
του 2021 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέ-
σιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότη-
τας που είχαν πριν από τη μεταγραφή τους.
Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσι-
μος, θα κληθούν να  επισυνάψουν ηλεκτρο-
νικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

- Οι αλλοδαποί πολίτες ή ομογενείς, που
διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογε-
νούς, πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες δια-
μονής στην Ελλάδα. Εάν οι άδειες διαμονής
δεν διασταυρώνονται  ηλεκτρονικά, θα τους
ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

- Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος
2021 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2002) και
είναι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (γυμνάσια, λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ,
κ.λπ.), οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν
στα σχετικά πεδία της αίτησης τον Αριθμό
Μητρώου μαθητή, καθώς και τον Αριθμό
Μμητρώου του σχολείου που φοιτά. Στις πε-
ριπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν
διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους,
θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη
πρόσφατης (έκδοση εντός του 2021) βεβαί-
ωσης σπουδών στην αίτηση Α21.

- Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που εί-
ναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημο-
σίων), των κολεγίων ή σπουδαστές της  ανώ-
τερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν
έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως
οι σχολές θεάτρου, χορού, κ.λπ. ή  φοιτητές

των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτε-
ρικού ή μαθητές του μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ,  πρέπει να έχουν
πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν
εκδοθεί εντός του 2021) από τις σχολές φοί-
τησής τους. Στις  περιπτώσεις που τα δηλω-
θέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως
προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η
ηλεκτρονική  επισύναψη ή καταχώρηση
στοιχείων της βεβαίωσης στην αίτηση Α21.
Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού
πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.

- Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων
που διεκδικούν και οι δύο για τα ίδια εξαρ-
τώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού είναι υπο-
χρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δι-
καστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμ-

φωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέ-
κνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γο-
νέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συ-
ζύγου. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων
γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική
επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθε-
σης επιμέλειας.

- Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτό-
μενα, η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των
επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από
υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και, στη συνέχεια,
ακολουθεί η πληρωμή.

- Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέ-
λεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τρο-
ποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών
της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21
και το επίδομα επανυπολογίζεται.-

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Τα δύο βιβλία

του  ΚΩΣΤΑ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δικηγόρου

Τα Ευθυμογραφήματά μου
Τα αστεία και ξεκαρδιστικά ευθυμογραφήματα

Κυκλοφορούν με 130 ιστορίες, 
Ευθυμογραφήματα που τα έχουμε ανάγκη

για να ζούμε καλύτερα

Ο συγγραφέας, κάθε  βδομάδα  γράφει  και ένα ευθυμογράφημα, 
για να  κάνει  όσους και όσες το διαβάσουν,  να γελάσουν. 

Γιατί πιστεύει σε έναν καλύτερο κόσμο 
και προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα με αισιοδοξία.  

Θεωρεί, πως η  συγγραφή και η ανάγνωση των «Ευθυμογραφημάτων»  
μας αφήνει περιθώρια να ονειρευτούμε ένα καλύτερο αύριο,

ζώντας καλά το σήμερα, σκεπτόμενοι το χθες 
και εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή: 

Το αύριο του χθες είναι το σήμερα

Μπορείτε να βρείτε τα δύο βιβλία:
-  στα τηλέφωνα 2651071447 και 6977586522
- στο e-mail: vasilioudikigoros@gmail.com
- στο βιβλιοπωλείο «Ο Αναγνώστης» (οδός Πυρσινέλλα 11, Ιωαννινα)

Κ
αταβάλλονται σήμερα, η οικονομική
ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας και το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020

σε εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχα-
νισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστω-
σης ποσού ύψους 4.778.395,16 ευρώ για
19.621 δικαιούχους, που αφορά αναλυτικά:

α) Σε εργαζόμενους ενταγμένους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό
διάστημα 1/1/2021-31/1/2021 για την πλη-
ρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρό-

νιας εργασίας, ύψους 4.280.664,89 ευρώ, σε
14.432 δικαιούχους.

β) Σε εργαζόμενους ενταγμένους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό
διάστημα 1/9/2020-31/12/2020 για την
πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυ-
χρόνιας εργασίας, ύψους 439.248,63 ευρώ,
σε 2.626 δικαιούχους.

γ) Σε εργαζόμενους ενταγμένους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την καταβολή
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2020, ύψους 58.481,64 ευρώ, σε 2.563 δι-
καιούχους.

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταβάλλεται η οικονομική 
ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας 
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ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ  Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακτινοδιαγνώστης 

ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
Κ. Φρόντζου 1  

Τηλέφωνο γραφείου: 26510 26871

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαστρεντερολόγος

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221
Δέχεται: Δευτ. – Παρ. 9.00-13.00

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

ΓPYΠAIOY XPIΣTOΔOYΛA 
Ενδοκρινολόγος
28ης Oκτωβρίου 36

Δέχεται: Τρίτη-Παρ. 10:00-13:00
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 18:00 - 21:00 
Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού 

Tηλ: 2651036060 - 6932736306

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

ΜΠΑΚΑΛΗΣ N. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικός Παθολόγος
Δωδώνης 24 Ιωάννινα 

Δέχεται: Δευτ.-Παρ. 8.30-2 μ.μ. και 6-8 μ.μ. εκτός
Τετάρτης απόγευμα

Τηλ: Ιατρείου: 26510 47477
οικίας: 26510 43883

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ

Ψυχίατρος
Χρ. Πάτση 2, (Πλατ.Πάργης), 1ος Όροφος 

Δέχεται με ραντεβού. Τηλ : 26510 29444, 
Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας
Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

Εργαστήριο νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Iατρείο: Δωδώνης 10 & Kαλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού

Tηλ: 26510-49006, Κιν: 6936349006
E-mail: vgolas@otenet.gr  - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas,  Γκόλας Βαγ.

Κωνσταντίνος Ελ. Κάτσενος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Μετεκπαιδευθείς στην Ωρλ Κλινική του Παιδιατρικού
Παν/κού Νοσοκομείου Armand - Trousseau, Παρίσι

Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2
(2ος όροφος)  45332 Ιωάννινα

www.katsenos.gr
Τηλ. & Fax: 26510 30006Κιν.: 6944

474555
e-mail: info@katsenos.gr

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ 
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική
Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο

Αrmand Trousseau Παρίσι, 
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου, 
μαλακών μορίων, κοιλίας )  Triplex αγγείων ΥΠΕ-

ΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS 
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα) 

Ιωάννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154

Δέχεται καθημερινά 9:30-13:30
Απογεύματα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18:00-21:00 

www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος

Λογοθεραπευτής
MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

Δαγκλή 1 κτίριο β, Ιωάννινα
Τηλ. 2651301180
Κιν. 6944294967
euri.chelas@gmail. com

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα
Τηλέφωνο & fax: 2651306070, 

Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα

Τηλέφωνο & fax: 2682089094 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, 
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ -
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30π.μ. - 9.00
μ.μ. - Σάββατο: 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.

Ιωάννινα - Δαγκή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615

FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός

28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μικροβιολόγος

28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ : ΔΕΥΤ – ΠΑΡ: 7:30 π.μ -14:00 μ.μ 

& 18:00 – 21:00μ.μ ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 μ.μ – 13:00 μ.μ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-70800 

e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥΤ – ΠΑΡ :7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία

• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαλακών
μορίων, οσχέου, μαστού, βρεφών-παίδων

• FNA θυρεοειδούς αδένα • Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών

Δ/νση:  Μιχ.Αγγέλου 48 (έναντι 4ου Γυμνασίου), ισόγειο
Τηλ. Ιατρείου: 2651607434, κινητό: 6944772708

Email: iokastigko@gmail.com

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή πρωί 08.30-13.30,  
Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 17.30-19.30 και 

Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα κατόπιν ραντεβού.
Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο 

στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ 2655024418
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Λ. Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννινα
Τ.: 26513 12479, Κ.: 6955 051683, 6972 355481
Email: info@physiokids.gr

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Καθημερινά 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30

Παπάζογλου 16, 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34234 Κιν.: 6976680725

• www.lekkos.gr • Email.: info@lekkos.gr

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος

ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος

Ν. Παπαδοπούλου 8 

Δέχεται: Δευτ.–Παρ. 9.00-16.00 με ραντεβού

Τηλ. 26510 73350

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ



Σ
ε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που
έχουν ως συνέπεια, να υπάρχουν και
σχετικά ικανοποιητικές γηπεδικές συν-

θήκες συνεχίζει την προετοιμασία του ο ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ για την αναμέτρηση της Κυριακής
εκτός έδρας με αντίπαλο τη Λαμία. 

Η ομάδα του Μιχ. Γρηγορίου με την εκτός
έδρας νίκη της στη Λάρισα την Τετάρτη έκανε
ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της να
μείνει στην κατηγορία, μπαίνοντας στη διαδι-
κασία των πλέι άουτ με όσο γίνεται περισσό-
τερους βαθμούς. Αντιθέτως, η Λάρισα με τε-
ράστιο πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων και
στο σκοράρισμα, παρέμεινε ουραγός και δεί-
χνει πως δύσκολα θα καταφέρει να αποφύγει
τις περιπέτειες. Η νίκη της Λαμίας όμως σε
συνδυασμό με τη νίκη του Παναιτωλικού επί
του ΠΑΟ, ανέβασαν το βαθμολογικό όριο για
τις ομάδες που θέλουν να μπουν στα πλέι άουτ
με όσο γίνεται πιο ήσυχο το κεφάλι τους, με-
ταξύ αυτών και στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. 

Η σημερινή διαφορά των 14 βαθμών του
ΠΑΣ από την ουραγό Λάρισα, δύσκολα μπο-
ρεί να καλυφθεί στη συνέχεια, με δεδομένο,
ότι οι ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 7-
14 θα παίξουν μία φορά μεταξύ τους, επομέ-
νως, οι απώλειες είναι δεδομένες για όλες τις
ομάδες.

Όμως, η Λαμία έχει και ένα παιχνίδι λιγό-
τερο (ξανά με τη Λάρισα) και σε περίπτωση
μίας νέας νίκης σε αυτό, θα έχει μειώσει τη
διαφορά από τον ΠΑΣ στους τρεις βαθμούς.
Επομένως το παιχνίδι της Κυριακής στο ΔΑΚ
Λαμίας είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον
ΠΑΣ, που θέλει και προφανώς μπορεί να πά-
ρει τη νίκη, όμως και η ισοπαλία δε θα είναι
άσχημο αποτέλεσμα.

Οι Γιαννιώτες βέβαια έχουν αποδείξει από
την αρχή του πρωταθλήματος, ότι όπου κι αν
αγωνίζονται, με οποιονδήποτε αντίπαλο, παί-
ζουν μόνο για τη νίκη και το ίδιο θα κάνουν
και στη Λαμία.

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται το Σάββατο
και η αποστολή θα αναχωρήσει το μεσημέρι
για τη Λαμία, με τον Αργ. Γιαννίκη να μην υπο-
λογίζει στους τραυματίες Σιόντη και Οικονο-
μόπουλο. Ο Γιάννης Κάργας επιστρέφει από τι-
μωρία και λογικά θα πάρει φανέλα βασικού
στη θέση ενός εκ των Εραμούσπε και Παντε-
λάκη.

Διαιτητής ο Παπαδόπουλος
Η ΚΕΔ όρισε για την αναμέτρηση της Κυ-

ριακής στη Λαμία τον Ι. Παπαδόπουλο, του
συνδέσμου Μακεδονίας, που ήταν ο διαιτητής
της αναμέτρησης με τον ΠΑΟ στο κύπελλο, που

πήρε την απόφαση της αναβολής του αγώνα
στους «Ζωσιμάδες».

Ο Παπαδόπουλος θα έχει για βοηθούς του
τον Ηλία Αλεξέα (Μεσσηνίας) και τον Κων-
σταντίνο Τριανταφύλλου (Αρκαδίας). Τέταρ-

τος θα είναι ο Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρ-
τας).

Στο VAR θα βρίσκονται οι Βασίλειος Φω-
τιάς (Πέλλας) και Μιχαήλ Δημόπουλος (Δυτι-
κής Αττικής).

Αρχαιρεσίες και με 
την ψηφιακή κάλπη «Ζευς»
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον
τρόπο διεξαγωγής εκλογών για αθλητικούς φορείς που θα επιλέξουν εναλλακτική λύση 

Υ
πογράφτηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Λευτέρη Αυγενάκη και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη η απόφαση για τη «Διαδικα-

σία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διε-
νέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και
την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών
ομοσπονδιών και ενώσεων».

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 719, 24/02/2021) εξει-
δικεύει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στους αθλητικούς φορείς, εφόσον την
επιλέξουν ως εναλλακτική λύση για τις αρχαιρεσίες τους, ρυθμίζο-
ντας κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και του αδιάβλητου των εκλογών.

Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 45 του ν. 4778/2021
(ΦΕΚ Α’ 26, 19/02/2021), που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα για τη «χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων
και Αρχαιρεσιών σε αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες» με σκοπό
την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 45, αν επιλε-

γεί ο ηλεκτρονικός τρόπος αρχαιρεσίας, τότε «όλες οι ψηφοφορίες
επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβα-
νομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατι-
κών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστή-
ματος “Ψηφιακή Κάλπη Ζευς” της ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.”
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)».

Επιπλέον, σ’ αυτή την περίπτωση «οι Γενικές Συνελεύσεις για τις
αρχαιρεσίες των αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπον-
διών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφο-
ρευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον
Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρω-
τές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο εί-
κοσι πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από
τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Σω-
ματείο, η Ένωση ή η Ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία
υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την
ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών».

Υπάρχει άνεση, όχι εξασφάλιση
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Το Μπρίσμπεϊν πιο κοντά 
στους Ολυμπιακούς του 2032

Το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, επιλέχθηκε ως ο ιδανικός εταίρος
για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάληψης των Αγώνων του 2032.
Στη σχετική ανακοίνωση προέβη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, με
την πόλη της μακρινής χώρας να έχει σημαντικό προβάδισμα για να
αναλάβει τη διοργάνωση. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, κοινο-
ποίησε ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενέκρινε σχετική πρόταση
της επιτροπής που ασχολείται με τους πιθανούς μελλοντικούς διορ-
γανωτές. «Αυτή η επιτροπή συνέστησε στο εκτελεστικό συμβούλιο
της ΔΟΕ να αρχίσει στοχευμένο διάλογο με το Μπρίσμπεϊν για το
2032. Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα αυτήν τη σύ-
σταση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Μπαχ. Εκτός της πόλης της
Αυστραλίας, ενδιαφέρον για την ίδια διοργάνωση έχουν εκφράσει κι
άλλες πόλεις ή χώρες, όπως η Βουδαπέστη, η Ντόχα, η Κίνα, η Ινδο-
νησία και η κοιλάδα του Ρουρ (Γερμανία).
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Τα έργα στο παλιό Χατζηκώστα για νέο σχολείο είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αξιοποιείται ένας χώρος
για μία νέα ανάγκη της πόλης, Και είναι πολλοί οι αναξιοποίητοι χώροι ακόμα…

Δεν είμαι κατά των τηλεοπτικών ριάλιτι, γιατί πιστεύω ότι τα τηλεοπτικά προϊόντα είναι υπό-
θεση των καναλιών που τα παράγουν και των τηλεθεατών που τα βλέπουν- δεν θα κά-

τσουμε να κάνουμε και ιδεολογική συζήτηση, αν και θα μπορούσα να βρω πολλά σημεία ανά-
λυσης στο σόου της οικογένειας Καρντάσιαν, που όντως αυθεντικοί ως εικόνες απέφυγαν και
τα τάλεντ σόου και τα δήθεν πολιτιστικά.

Όμως στο ζάπινγκ πέφτω σε εικόνες από διαφορετικά παιχνίδια, στις οποίες οι παίχτες δεν δια-
γωνίζονται σε αυτό που υποτίθεται ότι καλούνται να διαγωνιστούν, αλλά κάθονται σε ένα κα-
ναπέ και είτε μονολογούν είτε διαλέγονται κουτσομπολεύοντας τους άλλους παίχτες, αν δεν
τσακώνονται μεταξύ τους. Και το κάνουν με πάθος και υπάρχει λένε οι ενημερωμένοι και κά-
ποια τακτική πίσω από αυτό γιατί έτσι υπονομεύεται η θέση του άλλου, οπότε οδηγείται έτσι
προς την έξοδο, άρα θα κερδίσει όποιος έχει ίσως ένα ταλέντο, αλλά και όποιος καταφέρει και
προκαλέσει αναστάτωση στους άλλους συμπαίχτες του. 

Αν συνυπολογίσουμε ότι σε κάποια παιχνίδια στο τέλος παίρνει μέρος και το κοινό και κρίνει
τους διαγωνιζόμενους, αντιλαμβανόμαστε ότι τα προσωπικά των παιχτών και τα κουτσομπο-
λιά τους και οι αψιμαχίες τους, θα έχουν κάποιο ρόλο στις αποφάσεις του κοινού. Οπότε δεν
έχουμε μάλλον την περίπτωση ενός ριάλιτι που αναζητά κοινό, αλλά την επέκταση όλης αυ-
τής της κατάστασης που γνωρίζουμε από την «αληθινή» ζωή με ένα κάρο κόσμο να περνάει τη
μέρα ασχολούμενο με το περιττό και σχολιάζοντας τον άλλον για το περιττό. 
Δεν είναι κάπως ντεμοντέ όλο αυτό εν έτει 2021; Και δεν είναι πολύ μπανάλ να βαριέσαι στη
ζωή σου να βαριέσαι και στην τηλεόραση και να τρως τα νύχια σου βλέποντας έναν άλλο να
τρώει τα δικά του;

Να βαριέσαι… τηλεοπτικώς

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Η συγκίνηση
που προκάλεσε η απώλεια
του γιατρού Νίκου Ακριτίδη
αντανακλά και την ευαισθη-
σία που έχει η τοπική κοινω-

νία σε ανθρώπους που πρό-
σφεραν. Οι άνθρωποι αναγνωρί-

ζουν ποιος τους βοηθά και ποιος
προσφέρει στην κοινότητα κι αυτό εκφράστηκε
μέσα από τις ανακοινώσεις συλλυπητηρίων των
φορέων.

+
ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Όποιος είναι υπέρ
της ζωής και της ελευθερίας,
είναι κατά των βανδαλισμών
στο γραφείο του Γιώργου
Αμυρά. Δεν υπάρχει δίλημμα
ή δεύτερη σκέψη. Ο δρόμος
της καταστροφής και της βίας
είναι η λάθος επιλογή για την κοι-
νωνία και την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των
ανθρώπων. Καμιά συναίνεση στην καταστροφή. 

--

Δεν είναι μικρό θέμα η παραχώρηση 40 στρεμμά-
των από το κράτος στην Περιφέρεια για την ανά-

πτυξη του Κέντρου Τεχνολογίας, που ανακοινώ-
θηκε χτες. Άλλωστε είναι πολύ λίγες οι περιπτώ-
σεις παραχωρήσεων στην περιοχή. Από την προη-
γούμενη κυβέρνηση είχαμε την παραχώρηση των
στρατιωτικών φυλακών για το έργο ανάπλασης του
Δήμου καθώς και την επίλυση του ζητήματος του
Πάρκου Πυρσινέλλα, ενώ από τη νέα κυβέρνηση
νωπή είναι η δέσμευση του πρωθυπουργού για το
παλιό πανεπιστήμιο. Υπάρχει ακόμα η υπόθεση του
παλιού Ασύλου αλλά και οι στρατιωτικοί φούρνοι
που γίνονται νηπιαγωγείο ή το παλιό Χατζηκώστα
σε ανάλογη κατεύθυνση. Μιλάμε για λίγες περι-
πτώσεις σε βάθος 20ετίας και παραπάνω.

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι
το κράτος είναι «δύσκολο» στις παραχωρήσεις. Προ-
τιμά να κρατά ανενεργές εκτάσεις παρά να τις αξιο-
ποιεί με τη συνεργασία τοπικών κοινωνιών. Από την
άλλη και οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι τόσο έτοι-
μες όσο θα περίμενε κάποιος ώστε να αξιοποιήσουν
τον τόπο. Δεν έχουν ιεραρχήσει ανάγκες και προ-
τάσεις, δεν έχουν μελέτες, δεν αναζητούν χρημα-
τοδοτικά εργαλεία. Συνήθως μένουν στο παλιό
επαρχιώτικο ερώτημα «πού είναι το κράτος;» ή προ-
σπαθούν να πιέσουν μέσω κομματικών δικτύων για
τις ενέργειες της κυβέρνησης. 

Αυτή η κατάσταση όμως έχει αλλάξει κατά πολύ
τα τελευταία χρόνια. Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο
το άνοιγμα των κυβερνήσεων προς επενδυτικές
προτάσεις, έφεραν κι έναν διαφορετικό αέρα. Πιέ-
ζουν και οι πολίτες όταν βλέπουν ακόμα και και-
νούργια κτίρια να μένουν ανενεργά όπως στην πε-
ρίπτωση του κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Το αν θα πετύχει η πρωτοβουλία της Περιφέρειας
για το Κέντρο Τεχνολογίας εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Στην πράξη, ο χώρος δημιουργεί τη
βάση, το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα το σημείο
κλειδί είναι το ύψος των επενδύσεων που θα κάνει
ο ιδιωτικός τομέας, οι επιλογές των επιχειρήσεων
τεχνολογίας. Στο παγκόσμιο σύμπαν της επιχειρη-
ματικότητας στην τεχνολογία, υπάρχει χώρος και
για ένα «κέντρο» στην περιφέρεια. Το διεκδικούν
όμως κι άλλες περιφέρειες, άρα είναι και υπόθεση
της τοπικής κοινότητας να ανταποκριθεί στον αντα-
γωνισμό. 

Οι παραχωρήσεις
ανοίγουν δρόμους

Στο παγκόσμιο σύμπαν της επιχειρηματικότητας

στην τεχνολογία, υπάρχει χώρος και για ένα 

«κέντρο» στην περιφέρεια. Το διεκδικούν όμως 

κι άλλες περιφέρειες, άρα είναι και υπόθεση 

της τοπικής κοινότητας να ανταποκριθεί 

στον ανταγωνισμό. 
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