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Ο
Ρυμοτομικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει πλέον και τα Σεισμόπληκτα.
Όπως ανακοίνωσε χτες ο Δήμος Ιωαννιτών, «μετά από αγώνα και
προσπάθεια πολλών ετών έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και

βρίσκεται σε ισχύ το ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής. Σεισμοπλήκτων Δή-
μου Ιωαννιτών που είχε ακυρωθεί από το ΣΤΕ καθώς και η πράξη εφαρ-
μογής που είχε κυρωθεί με την αριθ.1/2001 πράξη η οποία εγκρίθηκε με
την 3769/16-2-2001 απόφαση Δημάρχου Δήμου Ιωαννιτών».
Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν οικοδομικές άδειες ενώ οι δικη-
γόροι και συμβολαιογράφοι μπορούν να συντάσσουν συμβόλαια, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι η περιοχή Σεισμοπλήκτων βρίσκεται εντός ρυμοτο-
μικού σχεδίου με εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής.
Σημειώνεται ακόμα ότι για την ισχύ της ακυρωθείσας πράξης εφαρμογής
συνέβαλε σημαντικά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και η αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας.  Για την επανέγκριση του ακυρωθέντος σχεδίου συνέ-
βαλαν καθοριστικά με την σύνταξη μελέτης αιτιολόγησης στις αιτιάσεις
του ΣτΕ οι υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

» 7

Και επισήμως Ρυμοτομικό
Σχέδιο στα Σεισμόπληκτα

Πολύτιμος ο βαθμός της ισοπαλίας στη Λαμία για τον ΠΑΣ, που
αναχωρεί σήμερα για τη ρεβάνς του κυπέλλου με τον ΠΑΟ

Και τώρα η πρόκριση στα ημιτελικά
» 15

Κίνδυνος για το εξάμηνο,
στις Σχολές με κλινικές

» 3

Σε επικίνδυνο σημείο 
η εξέλιξη της πανδημίας  

Σε εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο εξακολουθεί να
βρίσκεται η εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή,
με τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων της τε-
λευταίας εβδομάδας μόνο να ανέρχεται σε 124,
σύμφωνα με την ενημέρωση του δημ. συμβου-
λίου από τον δήμαρχο Μ. Ελισάφ, χωρίς σε αυτά
να συνυπολογίζονται τα χθεσινά (19 στα Ιωάν-
νινα) κρούσματα.

» 3

Πιο αυστηρά τα μέτρα 
στην είσοδο από την Κακαβιά

Για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων,
τέθηκαν σε ισχύ και επίσημα από τη Δευτέρα
τα νέα μέτρα στις χερσαίες διαβάσεις της χώ-
ρας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξη-
μένη πιθανότητα εισόδου ατόμων, θετικών
στον ιό, που μπορεί να προκαλέσουν μεγα-
λύτερη διασπορά στο εσωτερικό της χώρας.

» 5

Άνοιξε ξανά η συζήτηση 
για το νέο Δημαρχείο

Την ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη
τους για μία ακόμη φορά, που σίγουρα δε
θα είναι η τελευταία για το θέμα της αξιο-
ποίησης του κτηρίου στη Δομπόλη, είχαν ο
δήμαρχος Μ. Ελισάφ και οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα όμως ο Θ. Μπέ-
γκας. 

» 8 87 χιλιάδες έλεγχοι από 
τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ

» 4

Σε κατάσταση «συναγερμού» 
βρίσκεται η Θεσπρωτία

» 6

Ολοκληρώνει τις εσωκομματικές
εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ

» 4
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εξωτερικά ιατρεία 

(ραντεβού): 26510 99504, -505
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Λ. Μακρυγιάννη, 

τηλ. 26513 66 111 - 66881-2
Εφημερεύει τις ζυγές 

ημέρες του μήνα 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
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IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH: 

Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης παρέλαβαν χτες στο Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο και Συσσίτιο του Δήμου Πωγωνίου από την Τράπεζα Τροφί-
μων Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Πωγωνίου ευχαριστεί ιδιαίτερα την Τρά-
πεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης που με την κίνησή της θα προσφέρει ση-
μαντική ανακούφιση σε 240 δημότες και 170 περίπου οικογένειες που
εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση από τις δύο δομές. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο είναι ανοιχτά σε κάθε προ-
σφορά και απευθύνει έκκληση σε  φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για
έμπρακτη στήριξη.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας
Είναι δεδομένος ο διακριτός ρόλος του Πανεπι-
στημίου στην αξιοποίηση του κτιρίου. Είναι δε-
δομένο επίσης ότι η πόλη έχει σημαντικούς πο-
λιτιστικούς χώρους που δεν έχουν αξιοποιηθεί
επαρκώς, όπως επίσης και Μουσεία τα οποία
πρέπει να στηρίξουμε. Σε κάθε περίοδο όμως
πρέπει να αξιολογούμε τις ανάγκες και να προ-
χωρούμε με γνώμονα αυτές

Μ. ΕΛΙΣΑΦ,
Δήμαρχος, για το κτίριο της Δομπόλη

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΜΠΟΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΑΡΗ 27 (ΚΟΥΡΜΑΝΙΟ) 
2651035088

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΡΑΗ 13
2651070146

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μάρτιος

2021

06:56

Τρίτη

2

Θεοδοσίου Επισκ.

Ησυχίου Μαρτ.

Ευθαλίας Παρθενίου

18:20

ο καιρός....

Για την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπε-
ται γενικά αίθριος καιρός. 
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από τα ΒΑ,
ασθενείς έως μέτριοι. 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14
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

ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
-1 0 2 6 4 4
16 18 17 16 14 16
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Κίνδυνος για το εξάμηνο,
στις Σχολές με κλινικές

Κ
άτι παραπάνω από πιθανό είναι
πλέον το ενδεχόμενο να χαθεί το
εαρινό εξάμηνο για τους φοιτητές

των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, που έχουν κλινικά
και εργαστηριακά μαθήματα, λόγω της
συνεχιζόμενης εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. Μάλιστα, ο κίνδυνος σύμφωνα
με τον πρύτανη Τριαντ. Αλμπάνη αφορά
και ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος, εάν
από τη νέα ακαδημαϊκή χροιά δεν επι-
στρέψουν οι φοιτητές στα αμφιθέατρα.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα επε-
κτείνει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προ-
κειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές
των τελευταίων ετών, ώστε εάν χρεια-
στεί να γίνουν μαθήματα και τον Ιούλιο,
ακόμη και τον Αύγουστο, πλην όμως κα-
νείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πώς
θα κυλήσει μέχρι τότε η κατάσταση με
την πορεία της πανδημίας και πανελλα-
δικά και στην περιοχή μας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο
Το ζήτημα αυτό βρέθηκε σε πρώτη

μοίρα στην ενημέρωση που παρείχε ο
πρύτανης του Πανεπιστημίου Τριαν. Αλ-
μπάνης στο δημοτικό συμβούλιο, για το
νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου του υπ. Παι-
δείας.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει
συνολικά 30.000 φοιτητές, εκ των
οποίων 24.000 ενεργοί, 2000 μεταπτυ-
χιακοί και 1500 υποψήφιοι διδάκτορες,
ενώ είναι το ένα από τα τρία μόλις της
χώρας, που προσφέρουν δωρεάν όλα τα
μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα
οικονομικά, σύμφωνα με τον κ. Αλμπάνη,
με το Πανεπιστήμιο να παίρνει περισσό-
τερα χρήματα από τα ερευνητικά προ-
γράμματα μέσω του ΕΛΚΕ, από ότι από

την ετήσια επιχορήγηση του κράτους.
Όπως είχε ήδη ενημερώσει με συνε-

ντεύξεις Τύπου, ο κ. πρύτανης επανέ-
λαβε, ότι οι αλλαγές με τη βάση εισαγω-
γής επηρεάζουν και πέντε τμήματα του
Πανεπιστημίου, που αναμένεται να
έχουν εξαιρετικά μειωμένο αριθμό φοι-
τητών από τον Σεπτέμβριο.

Πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο
υπουργείο Παιδείας για μείωση του αριθ-
μού εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ ώστε να
ενισχυθούν τα περιφερειακά. 

Το διάστημα αυτό το Πανεπιστήμιο συ-
ζητά τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα
επόμενα χρόνια. Η διαβούλευση στα
τμήματα έχει ολοκληρωθεί και θα ακο-
λουθήσουν δύο συζητήσεις στην Σύ-
γκλητο.

Προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση
του στεγαστικού προβλήματος για τα
Τμήμα Εικαστικών, Οικονομικών και Αρχι-
τεκτόνων.

Ο πρύτανης ζήτησε την συνδρομή του
δήμου στο θέμα αυτό όπως και στην
βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας. Ση-
μείωσε δε, ότι ένας σημαντικός αριθμός
φοιτητών δυσκολεύεται να βρει στέγη
στην πόλη και αναγκάζεται να διακόψει
τις σπουδές του.

Οι παρατάξεις
Πολύτιμο στοιχείο ενεργητικού για την

πόλη χαρακτήρισε την ύπαρξη και λει-
τουργία του Πανεπιστημίου, η Τατ. Κα-
λογιάννη στην αναλυτική εισήγησή της.
Αναφορικά με το νέο Νόμο για τα ΑΕΙ, η
κα Καλογιάννη επισήμανε πως η αριθμη-
τική μείωση των φοιτητών μπορεί να επι-
φέρει κάποιες διαχειριστικές προσαρμο-
γές, πλην όμως λειτουργικά είναι δυνα-
τόν να βελτιώσει την ποιότητα των
εφαρμοζόμενων διαδικασιών του πανε-
πιστημίου.

«Αλήθεια, ποιος πιστεύει σήμερα ότι
ένας φοιτητής που έχει εισαχθεί σε κά-
ποια Σχολή με 4.000 ή 5.000 ή και λιγό-
τερα μόρια, μπορεί να ολοκληρώσει τις
σπουδές κανονικά και να γίνει επιστήμο-
νας χρήσιμος για την κοινωνία;».

Αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδια-
σμό του Πανεπιστημίου, η κα Καλογιάννη
στάθηκε στην συνεργασία του ιδρύματος
με τον δήμο, ώστε να επιτυγχάνονται
στόχοι που εξελίσσουν συνολικά την το-
πική κοινωνία. «Παραδείγματα είναι: η
εγκατάσταση της Αρχιτεκτονικής στην
Παπαζόγλειο σχολή, η κινητικότητα του
Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση του
κτιρίου στην οδό Δομπόλη, οι προτάσεις
του καθηγητή κ. Τσίκαρη για την αξιο-
ποίηση του κτιρίου του ΠΕΔΥ και των
εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής Σχο-
λής στον Κατσικά, η δημιουργία της Τε-
χνόπολης, η περαιτέρω ανάπτυξη του
Τεχνολογικού Πάρκου, η ενδυνάμωση
της λειτουργίας και του ρόλου του ΔΙ-
ΚΕΠΠΕ.

Ακόμη με τη συμμετοχή του δήμου, να
δημιουργηθεί μία κοινή στρατηγική προ-
ώθησης της αξίας του Πανεπιστημίου για
την προσέλκυση μεταπτυχιακών ή διδα-
κτορικών φοιτητών», ανέφερε η κα Κα-
λογιάννη.

Ο Νικ. Γκόντας πρότεινε να γίνεται
ανάλογη συζήτηση μία φορά τον χρόνο.
Χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο ως πνεύ-
μονα της πόλης και τόνισε ότι μπορεί να
προσελκύσει φοιτητές από τα Βαλκάνια
και την Ευρώπη. Ο Άρης Μπαρτζώκας
σχετικά με την βάση εισαγωγής ανέφερε
ότι κάθε χρόνο εξαρτώνται από τη δυ-
σκολία των θεμάτων και η προτεινόμενη
μεταρρύθμιση θα κριθεί στην πράξη αν
είναι καλύτερη. Πρότεινε δε την δημι-
ουργία μιας μόνιμης –κοινής- επιτροπής
δήμου και Πανεπιστημίου που θα μπορεί
να συμβάλλει στην καλύτερη σύνδεση.

Ο δήμαρχος, κλείνοντας τη συζήτηση
σημείωσε ότι οι προτάσεις για μεγαλύ-
τερη επικοινωνία δήμου και Πανεπιστη-
μίου έχουν ιδιαίτερη σημασία. «Η σχέση
Πανεπιστημίου  και πόλης πρέπει να δι-
ευρυνθεί. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι
στο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο να
είναι πιο κοντά στην πόλη. Κανένας δεν
μπορεί να αμφισβητήσει το ρόλο του Πα-
νεπιστημίου» τόνισε ο δήμαρχος κάνο-
ντας ειδική μνεία στην Ιατρική Σχολή και
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Δήμος στηρίζει 
την εκπαιδευτική ένταξη 
παιδιών Ρομά 

Ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται, όπως αναφέρει, αρωγός
σε δράσεις που προωθούν  την συμπεριληπτική εκπαί-
δευση, υποστηρίζοντας  το τριετές πρόγραμμα  «Υποστη-
ρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση
της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαί-
δευσης από παιδιά & εφήβους στην περιφέρεια Ηπείρου».  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολι-
τισμικής  Αγωγής  του Εθνικού &  Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Εκπαι-
δευτικής Ψυχολογίας Συμβουλευτικής και Έρευνας του
τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση.

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών ενημερώθηκε εκτενέστερα από
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου για την περιοχή της
Ηπείρου Ανδρέα Μπρούζο, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων , για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή
των Ιωαννίνων θέτοντας ως βασικό στόχο την εκπαιδευ-
τική και κοινωνική ένταξη των παιδιών Ρομά.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στηρίζει τους σπουδαστές 
στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων «στηρίζει τον αγώνα των
σπουδαστών στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στην πόλη μας». Όπως
αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας αντί να πάρει μέτρα
για την ασφαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων
και πανεπιστημίων, ψηφίζει νόμους που απαξιώνουν όλο
και περισσότερο τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας. Με-
τατρέπει όλο και περισσότερο την μόρφωση σε εμπό-
ρευμα και εντείνει την καταστολή.

Ο νόμος 4763/21-12-2020 που ψήφισε η κυβέρνηση τον
Δεκέμβρη του 2020 απαξιώνει ακόμα περισσότερο τις σχο-
λές ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που αντί για πτυχίο επιπέ-
δου 4 (αντίστοιχο του Λυκείου) θα δίνουν στους σπουδα-
στές τίτλο σπουδών επιπέδου 3 (κάτι μεταξύ Γυμνασίου
και Λυκείου δηλαδή, αντίστοιχο των παλιών ΣΕΚ).

Το χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων των σπουδα-
στών της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της επίθεσης στην ζωή και στα δικαιώματα των
εργαζομένων. Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι θα εφαρ-
μοστούν αυτά τα μέτρα.

Ο κοινός αγώνας φοιτητών, μαθητών, εργαζομένων θα
καταργήσει αυτούς τους νόμους στην πράξη».

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



87 χιλιάδες έλεγχοι από 
τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ

Τ
ις 1.081 αποστολές έφτασαν από
τον Σεπτέμβριο ως και σήμερα οι 15
Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟμΥ) του

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιω-
αννίνων και οι 5 ΚΟμΥ του συνοριακού
σταθμού στην Κακαβιά έχοντας διενερ-
γήσει περισσότερους από 87.000 ελέγ-
χους. 

Σύμφωνα με τον απολογισμό που δη-
μοσιοποιήθηκες χτες δράσεις αφορούν τις
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων της πε-
ριοχής, ειδικά σχολεία, οικοτροφεία, ιχνη-
λατήσεις, δομές χρονίως πασχόντων,
δειγματοληψίες πολιτών σε Νοσοκομεία,
εργοστάσια, μαζικές δειγματοληψίες κ.α.,
ενώ καθημερινή είναι η παρουσία των κλι-
μακίων στο Τελωνείο της Κακαβιάς, διε-
νεργώντας ελέγχους σε όλους όσοι ει-
σέρχονται στη χώρα.

Καθημερινά και τα σαββατοκύριακα,
λειτουργεί σταθερό σημείο με δειγματο-
ληψία ανοικτή για το κοινό, ώστε άμεσα
να ελέγχεται όποιος πολίτης το επιθυμεί. 

Σταθερά σημεία ελέγχων υπάρχουν και
στα δύο νοσοκομεία της πόλης όπου
ελέγχονται συνοδοί, ασθενείς και εργα-
ζόμενοι των νοσοκομείων με τρία στα-
θερά σημεία σε κάθε νοσοκομείο.

Οι ΚΟμΥ επίσης πραγματοποιούν ανοι-
κτές δειγματοληψίες για το κοινό με τα-
κτικά drive through και δράσεις σε πλα-
τείες, κοινοτικά καταστήματα και αγροτικά
ιατρεία, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε
πολίτη να εξεταστεί δωρεάν. Επίσης οι
ΚOμΥ Ιωαννίνων-Κακαβιάς ελέγχουν κα-
θημερινά με δύο βάρδιες τον συνοριακό
σταθμό Κακαβιάς.

Σημαντική είναι η συμβολή των ΚΟμΥ

και στον εμβολιασμό πολιτών που διαμέ-
νουν ή εργάζονται σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων, κέντρα κοινωνικής πρό-
νοιας, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας
φροντίδας και κέντρα αποκατάστασης,

τόσο στην πόλη, όσο και την υπόλοιπη
Ήπειρο  και σε νησιά του Ιονίου. Συγκε-
κριμένα έχουν συμβάλει στον εμβολιασμό
ιδρυμάτων στην Πρέβεζα, Άρτα, Ηγουμε-
νίτσα, Λευκάδα και Κεφαλλονιά.
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Τελικά, δεν καταλάβαμε πόσο προχωρημένη είναι η υπό-
θεση ή το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του δημαρχείου
στο ΚΕΠΑΒΙ…

Όσο και να το πηγαίνουμε γύρω - γύρω, όσο και να θέ-
λουμε, όσο και να το προσπαθούμε, μετεγκατάσταση δη-
μαρχείου στο ΚΕΠΑΒΙ, δεν πρόκειται να γίνει με τα ση-
μερινά δεδομένα…

Αν αυτά, αλλάξουν δραματικά, να το ξανασυζητήσουμε,
αλλά αν φτάσαμε εδώ που είμαστε για να συζητάμε,
όπως είπε ο δήμαρχος, να πάρει απόφαση η Γ.Σ της εται-
ρείας αν αποδέχεται να ανοίξει η συζήτηση, το καλό σε-
νάριο μας οδηγεί στη μεθεπόμενη δημοτική περίοδο…

Είπε και κάτι άλλο βέβαια ο κ. Ελισάφ, για τη μελέτη, ότι
ανεξάρτητα από το ότι δεν πρόκειται για κάποια μελέτη
εφαρμογής για την μετεγκατάσταση του δημαρχείου,
αυτή δεν έχει ακόμη παραληφθεί από τις υπηρεσίες του
δήμου…

Ο κ. Μπέγκας την παρουσίασε λίγο μετά, κρατώντας την
στα χέρια και λέγοντας, ότι αύριο (σήμερα δηλαδή) θα
την παραδώσει στο προεδρείο του δημ. συμβουλίου…

Και είναι όντως ένα ερώτημα αυτό, αφού υπάρχει η με-
λέτη, γιατί δεν είχε παραδοθεί στις υπηρεσίες του δή-
μου και έπρεπε να το κάνει σήμερα ο πρώην δήμαρχος;

Εκτός κι αν την κρατούσε στο συρτάρι του, για να κάνει…
καψόνι στη δημοτική αρχή.

Αν θυμάστε πάντως, πριν από έναν περίπου μήνα, όταν
είχε προκύψει η «είδηση» για τη Δομπόλη, με το ΦΕΚ της
απόφασης Λαλιώτη, ο γράφων είχε αναρωτηθεί…

Για την ικανότητα και το ενδιαφέρον της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του δήμου Ιωαννιτών και της Πολεοδομίας και
όλων των συναρμόδιων για τα μείζονα ζητήματα της πό-
λης…

Ήταν δυνατό να μη γνώριζε κανείς την απόφαση αυτή;
Και το θέμα δεν είναι αν σήμερα στην υπηρεσία υπηρε-
τούν υπάλληλοι που εργάζονταν και το 2001 στον δήμο,
επομένως, ίσως θα είχαν ασχοληθεί ή θα το θυμούνται…

Αλλά ακριβώς, ότι σήμερα, με την ψηφιοποίηση του ηλε-
κτρονικού αρχείου, το μόνο εύκολο για τον καθένα πο-
λίτη, είναι να βρει το ακίνητο ή το οικόπεδο που ενδια-
φέρεται και να διαπιστώσει ποιες αποφάσεις έχουν εκ-
δοθεί και σε τι αναφέρονται…

Πολύ δε περισσότερο λοιπόν, όταν αυτή η δυνατότητα
αφορά και τις υπηρεσίες, που οφείλουν οι ίδιες να ενη-
μερώνουν τους πολιτικούς προϊσταμένους και όχι να έρ-
χονται δεύτερες…

Επανέρχονται τα ίδια ερωτήματα και στην υπόθεση του
ΚΕΠΑΒΙ, ακριβώς επειδή ο κ. Μπέγκας στην τοποθέτησή
του χθες, παραδέχθηκε, ότι η μελέτη δεν έχει παραδο-
θεί, αλλά ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που ήταν άμεσοι συνερ-
γάτες στη μελέτη μαζί με το Πολιτιστικό ίδρυμα του Ομί-
λου Πειραιώς….

Αφού λοιπόν είναι έτσι – και δεν το αμφισβητούμε κα-
θόλου – σε όλες αυτές τις συναντήσεις των τελευταίων
εβδομάδων με την ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε δεν βρέθηκε ένας να πει,
βρε παιδιά έχουμε κι αυτήν την μελέτη, που μπορούμε
– ή δε μπορούμε - να την αξιοποιήσουμε. Εκτός πια κι αν
δεν είναι μελέτη, αλλά έκθεση ιδεών…
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Νέο πρόγραμμα για rapid test
Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ και την 6η
ΥΠΕ, την τρέχουσα εβδομάδα (1 -5 Μαρτίου) έχει διοργανώσει τις παρακάτω δειγ-
ματοληψίες ταχείας ανίχνευσης (rapid test):
- ΤΡΙΤΗ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο στα Καρδαμίτσια
Ε.ΝΕ.ΓΥΛ. Ειδικό Γυμνάσιο -Λύκειο στα Σεισμόπληκτα
ΣΑΠ Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρεια  ΕΚΑΒ
- ΤΕΤΑΡΤΗ: Rapid test στο Οικοτροφείο Νόστος
Ανοιχτή δράση στην Κόνιτσα
Ανοιχτή δράση σε οικισμούς Ρομά
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δειγματοληψία στο εργοτάξιο του Δήμου σε προσωπικό και καθα-
ρίστριες του Δήμου.
Παράλληλα σε καθημερινή βάση συνεχίζονται οι έλεγχοι των εισερχομένων στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Επίσης καθημερινά (και τα Σαββατοκύριακα) διενεργούνται δωρεών rapid test από
8.30 πμ.μ. έως 3.00 μ.μ. για το κοινό στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και ειδικό-
τερα στην εξωτερική του πύλη. 

Με βάση τη χθεσινή συζήτηση στο
δημ. συμβούλιο, την οποία άνοιξε ο
δήμαρχος, προκειμένου να πει που
βρισκόταν και τι αφορούσε η περι-
βόητη μελέτη για το ΚΕΠΑΒΙ και την
απάντηση που ακολούθησε, το συ-
μπέρασμα είναι απλό…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Σ
την εκλογή της νέας Νομαρχια-
κής Επιτροπής προχωρά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ιωαννίνων αυτές τις ημέ-

ρες. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν
οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων
που συμμετείχαν και εξελέγησαν
από τη Νομαρχιακή Συνέλευση η

οποία έγινε με μεγάλη συμμετοχή τα
σαββατοκύριακο, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. 

Το νέο όργανο της Νομαρχιακής
Επιτροπής είναι 27μελές και έχει πο-
σοστώσεις για τη συμμετοχή νέων με-
λών και γυναικών, ενώ θα κληθεί να
επιλέξει στη συνέχεια και τον νέο Συ-
ντονιστή και τον αναπληρωτή του.
Κατά πληροφορίες ενδιαφέρον υπάρ-
χει ήδη από τουλάχιστον τέσσερα
μέλη του κόμματος για την ηγεσία
της οργάνωσης, η εικόνα όμως των
υποψηφιοτήτων θα γίνει καθαρότερη
όμως μετά την ολοκλήρωση των
εκλογικών διαδικασιών για τη Νομαρ-
χιακή.

Στη συνδιάσκεψη παρέμβαση έκανε
ο Πάνος Σκουρλέτης,  Κοινοβουλευ-
τικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ
εγκρίθηκε το κείμενο απολογισμού
της απερχόμενης Νομαρχιακής Επι-
τροπής και έγινε εκτενής διάλογος. 

Όπως ανακοινώθηκε απολογιστικά,

τονίστηκε η  ανάγκη της επίτευξης
της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
συμμετοχής των μελών του κόμματος
τόσο στις κομματικές διαδικασίες όσο
και στην διαμόρφωση και στήριξη της
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. «Όπως
προέκυψε από τις τοποθετήσεις των
μελών μας το ζητούμενο είναι ένα
μαζικό ζωντανό κόμμα της Αριστεράς
που θα δίνει λόγο και ρόλο στα μέλη
του, γειωμένο στην κοινωνία, με
ισχυρή παρουσία στην αυτοδιοίκηση,
στους χώρους δουλειάς και στους
αγώνες για την υπεράσπιση των δη-
μόσιων αγαθών, της δημοκρατίας και
του περιβάλλοντος. Θέλουμε ένα
ανοικτό κόμμα που να μπορεί να
εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τους
πολίτες, τον κόσμο της εργασίας,
τους νέους ανθρώπους για μια δημο-
κρατική και προοδευτική διακυβέρ-
νηση της χώρας», αναφέρεται. 
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Ολοκληρώνει τις εσωκομματικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ



Γ
ια διάστημα τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδων, τέθηκαν σε ισχύ και επίσημα
από τη Δευτέρα τα νέα μέτρα στις

χερσαίες διαβάσεις της χώρας προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη πι-
θανότητα εισόδου ατόμων, θετικών
στον ιό, που μπορεί να προκαλέσουν
μεγαλύτερη διασπορά στο εσωτερικό
της χώρας. 

Από τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή οι νέες απαγορεύσεις και οι περιο-
ρισμοί που ισχύουν στη διάβαση της Κα-
καβιάς που είναι η μοναδική ανοιχτή στην
Ήπειρο, με τα τελωνεία Μέρτζανης και
Μαυρομματίου να παραμένουν κλειστά. 

Το ωράριο λειτουργίας των τελωνείων
περιορίστηκε από τις 07.00 έως τις 19.00
και όχι στις 23.00, συμπεριλαμβανομένης
και της διέλευσης φορτηγών οχημάτων,
ενώ μειώθηκε και ο αριθμός των ατόμων
που μπορούν καθημερινά να περνούν τα
σύνορα από 700 σε 400.

Το σύνολο αυτών, ακόμη και οι οδηγοί
φορτηγών οχημάτων, που εξαιρούνταν
μέχρι την Κυριακή, έχουν την υποχρέωση
να ελέγχονται με rapid test, από τα κλι-
μάκια του ΕΟΔΥ. Εφόσον ανιχνευτεί
κρούσμα, τότε απαγορεύεται η είσοδος
στη χώρα, ενώ έχει αυξηθεί και το διά-
στημα της υποχρεωτικής καραντίνας από
τις επτά στις 14 ημέρες. 

Δικαίωση
Ο πρόεδρος της Ένωσης Τελωνειακών

Υπαλλήλων περιφέρειας Ηπείρου Π. Λυ-
κίδης έκανε λόγο για αποφάσεις που δι-

καιώνουν τις θέσεις και παρατηρήσεις
των τελωνειακών εδώ και τρεις μήνες,
όπως για παράδειγμα για τους οδηγούς
των φορτηγών, ωστόσο επισήμανε την
απόλυτη ανάγκη να λειτουργήσει και για
την είσοδο και για την έξοδο πολιτών και
φορτηγών, το τελωνείο της Κρυσταλλο-
πηγής και τουλάχιστον για την έξοδο
φορτηγών οχημάτων τα τελωνεία Μαυ-
ρομματίου και Μέρτζανης, προκειμένου
να αποσυμφορηθεί η Κακαβιά.

«Δε γίνεται το βράδυ της Κυριακής να
έχουν περάσει μόνο από την Κακαβιά 100
φορτηγά, με προορισμό τη Βόρεια Ελ-
λάδα και η Κρυσταλλοπηγή να παραμέ-
νει κλειστή. Το έχουμε ζητήσει πολλές
φορές και το επαναφέρουμε, να εγκατα-
σταθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Κρυσταλ-
λοπηγή, για να ανοίξει και αυτό το τελω-
νείο και να μην υπάρχει μόνον η επιβά-

ρυνση της Κακαβιάς. Έπρεπε βέβαια, να
γεμίσουν τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων
με ασθενείς από τη γειτονική χώρα, για
να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα
έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και πολ-
λούς μήνες», σημείωσε ο κ. Λυκίδης.

Πιο αυστηρά τα μέτρα 
στην είσοδο από την Κακαβιά
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Αιτήσεις στον Β’ κύκλο
της δράσης του ΕΠΑνΕΚ 
για την επιδότηση των ΜμΕ 

Ξεκίνησαν χτες, οι υποβολές για τον Β’ κύκλο της δράσης
του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid-19».

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην ενίσχυση των επι-
χειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κά-
λυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώ-
σεών τους για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προ-
σωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό στο Πληροφοριακό
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependy-
seis.gr/mis) μέχρι και τις 7 Μαΐου και ώρα 15:00 

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτή-
σεων, η έναρξη δυνατότητας 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 υπο-
βάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δα-
νειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200
εκατ. ευρώ. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30 Σε-
πτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες
καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέ-
ξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την
30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν
συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τό-
κοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Τα-
μείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επι-
χειρήσεων Covid - 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιά-
ζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε πο-
σοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του
2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις
που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020. 

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σταλμένο σε μένα από τον αγαπητό φίλο…
«Φίλε μου, έφυγε, μα είναι κοντά μας... Είναι στις καρδιές μας.
Γεννήθηκε στα Γρεβενά, μα αγάπησε πολύ τα Γιάννενα. Είχε εκ-
παιδευτεί στην παθολογία και είχε κάνει μετεκπαίδευση στην
εντατικολογία στην Αγγλία. Ήταν κορυφαίος κλινικός γιατρός με
αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Αποκορύφωμα της οποίας
ήταν η δημοσίευση στην οποία συμμετείχε στο έγκυρο αμερικα-
νικό περιοδικό New England Journal of Medicine σχετικά με
τον μελιταίο πυρετό που ήταν ενδημικός στην περιοχή. 
Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο δάσκαλο της ιατρι-
κής που γνώρισαν. Ενέπνεε τους νέους γιατρούς και είχε κάνει
την ιατρική λειτούργημα με την κυριολεκτική έννοια του όρου,
συνεχίζοντας την παρακαταθήκη του άλλου μεγάλου "Ιατρού
των φτωχών" Νίκου Σκοπούλη. 
Ήταν άνθρωπος που δεν συμβιβάστηκε. Σταθερός στις αρχές
του. Χάραξε τον  δρόμο του και τελικά δικαιώθηκε από την
αγάπη του κόσμου που έλεγαν: "Να πάμε στον Ακριτίδη να μας
βρει από τι πάσχουμε".
Έδινε αξία στην ανθρώπινη ζωή. Στεκόταν στο πλάι των ανθρώ-
πων ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές του κοινωνικού αλλά
και του προσωπικού τους βίου!"  
Ναι φίλε μου, γνώρισα και εγώ, τον "γιατρό της αγάπης και του
χαμόγελου". Κάθε φορά που πέρναγε από την πόρτα μου, στα-
ματούσε, μιλάγαμε στα Ποντιακά. Ήταν πολύ καλλίτερος από
μένα στα ποντιακά. Πάντα μου ερμήνευε, λέξεις, παροιμίες, ... 
Πάντα θα θυμάμαι τα όσα λέγαμε και εκείνο το χαμόγελό του. 
Αλλά "Άβουλα τη θεού, φύλλον κι λαΐσκεται (κουνιέται)!      
και Ντο έβρεξεν ο ουρανόν  η γη να μη  ’κ’ εδέχτεν.
Τι έβρεξε ο ουρανός κι η γη δεν το δέχτηκε.
Ένα δάκρυ αγάπης από μένα για σένα ταξιδευτή Νίκο Ακριτίδη.
Δεν θα σε ξεχάσω.

Γιώργος Μακρίδης

Νέο... τηλεγράφημα

Τ
ις... διαδικτυακές της πύλες άνοιξε από χθες η πρώτη on-
line έκθεση για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής με την
επωνυμία The Delifair, η οποία ολοκληρώνεται στις 5

Μαρτίου.
Όπως έκανε γνωστό η Σοφία Φούκη προϊσταμένη Τουρισμού

της Περιφέρειας Ηπείρου είναι ένα πρώτο βήμα για την πα-
ρουσίαση των προϊόντων της Ηπείρου μέσα από ένα εικονικό
περίπτερο της Περιφέρειας που ήδη σε αυτή την περίπτωση

έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 30 περίπου
εκθετών από την Ήπειρο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν
μέσα από το εικονίδιο της κάθε Περιφέρειας, αφού μετέχουν
και οι 13 της χώρας, τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, προ-
φανώς και τις εταιρείες και να έρθουν σε απευθείας επαφή με
τους εκθέτες. «Ευελπιστούμε να δούμε θετικά αποτελέσματα
σε μία δύσκολη συγκυρία όπως έχει καθοριστεί από την παν-
δημία που έχει αναστείλει το σύνολο των εκθέσεων στις οποίες
επρόκειτο να συμμετέχουμε. Είναι ένα ικανοποιητικό μοντέλο
προβολής, η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη από διάφορους
τομείς και από πολλές επιχειρήσεις της Ηπείρου και εκτιμούμε
ότι ακόμη και όταν επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες,
οι διαδικτυακές εκθέσεις προϊόντων θα έχουν το δικό τους ξε-
χωριστό ρόλο.

Προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τις δια ζώσης εκθέσεις
και την προσωπική επαφή που μπορεί καθένας να έχει με την
εταιρεία και τον παραγωγό, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή
είναι μία εξαιρετική λύση», σημείωσε η κα Φούκη.
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Online βήμα για τα προϊόντα της Ηπείρου



Σ
ε κατάσταση συναγερμού βρί-
σκεται από την Παρασκευή η ΠΕ
Θεσπρωτίας που με απόφαση της

Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν ει-
σηγήσεων των υγειονομικών αρχών
της χώρας έχει μπει στην κατηγορία
αυξημένου κινδύνου και ισχύουν πε-
ριοριστικά μέτρα, λόγω της αύξησης
των κρουσμάτων. 

Η Θεσπρωτία ήταν, αν όχι η καλύ-
τερη, η περιοχή με τα λιγότερα κρού-
σματα αριθμητικά στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα και σίγουρα η πρώτη σε αναλο-
γία κρουσμάτων και πληθυσμού, όμως
μέσα σε διάστημα 10 ημερών, η ει-
κόνα αυτή άλλαξε δραματικά. 

Η συνεχιζόμενη καταγραφή κρου-
σμάτων αφενός και αφετέρου, η εκτε-
ταμένη διασπορά και στους τρεις δή-
μους της ΠΕ Θεσπρωτίας όπως επιβε-
βαιώθηκε και από τον υφυπουργό Νίκο
Χαρδαλιά, αποτέλεσε τη βασική αιτία,
που οι δήμαρχοι των τριών δήμων
Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου,
μαζί και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηγουμε-
νίτσας να αποστείλουν επιστολή στην
υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως, ζη-

τώντας την αναστολή λειτουργίας της
διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας
σε όλα τα σχολεία και την επιστροφή
σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης, μέχρι
την επιστροφή στην ομαλότητα. 

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ηγουμε-
νίτσας Ι. Λώλος, μέχρι και τη Δευτέρα
13 τμήματα, αλλά και κάποιες σχολι-
κές μονάδες είχαν τεθεί σε αναστολή

λειτουργίας λόγω κρουσμάτων και
αυτό επιβεβαιώνει την εκτεταμένη
διασπορά εντός των σχολικών κοινο-
τήτων, τόσο σε μαθητές, όσο και σε
εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, μέχρι
και χθες το μεσημέρι, το υπ. Παιδείας
δεν είχε απαντήσει θετικά στην πρό-
ταση.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

Με μεγάλη προσέλευση, 
αλλά και αρκετά παράπονα

Π
ρώτη ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής
αγοράς στα Σεισμόπληκτα, με τη συμμετοχή του συ-
νόλου σχεδόν των παραγωγών, με μεγάλη προσέ-

λευση καταναλωτών, αλλά αρκετά παράπονα από τους
παραγωγούς, που έστησαν τους πάγκους τους, εντός του
χωμάτινου γηπέδου της περιοχής, για τις συνθήκες, που
επικρατούν. 

Η προσπάθεια για την δημιουργία των παράλληλων λαϊ-
κών αγορών ευοδώθηκε, όπως ανακοίνωσε την Παρα-
σκευή, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Β. Βλέτσας,
φαίνεται όμως, ότι δεν εκφράζουν όλοι οι παραγωγοί την
ίδια άποψη, κυρίως δε εκείνοι που για την πρώτη ημέρα,
έπρεπε να στήσουν τους πάγκους τους, στο γήπεδο. Βέ-
βαια, την ερχόμενη Δευτέρα, οι ίδιοι σύμφωνα με την από-
φαση, θα πάρουν την θέση τους κανονικά στο δρόμο και οι
υπόλοιποι θα μεταφερθούν στο γήπεδο. Άλλωστε πρόκει-
ται για μία έκτακτη απόφαση σε έκτακτες συνθήκες, όπως
είχε ανακοινώσει ο κ. Βλέτσας, η οποία έχει χρονικό ορίζο-
ντα ενός μήνα και αν διαπιστωθεί πως υπάρχουν προβλή-
ματα, δε θα συνεχιστεί. 

Από την άλλη πάντως η κατάσταση έγινε περισσότερο
δύσκολη και δυσάρεστη για ορισμένους παραγωγούς, οι
οποίοι όπως κατήγγειλαν μιλώντας στο ITV, δέχθηκαν και το
διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ από τη Δημ. Αστυνομία,
για μη χρήση της προστατευτικής μάσκας, κάτι που επίσης
προκάλεσε αντιδράσεις.

Την ικανοποίησή του από τη μία για τη λειτουργία της πα-
ράλληλης αγοράς εξέφρασε ο κ. Κατσανός, με την ιδιότητα
του προέδρου ενός εκ των σωματείων, ενώ διαφορετική
θέση εξέφρασε ο κ. Γαβριήλ, πρόεδρος του σωματείου «Δή-
μητρα».
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Η «καβάντζα» στα σύνορα 
έκρυβε 73 κιλά χασίς

Στην κατάσχεση περισσότερων από 73 κιλών ακατέργαστης
κάνναβης προχώρησαν την Κυριακή το απόγευμα αστυνομικοί
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων αστυνομικών
δράσεων με σκοπό την αποτροπή εισαγωγής και διακίνησης
στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά κρυμ-
μένα σε δύσβατο και θαμνώδες σημείο («καβάντζα») σε περιοχή
της ελληνοαλβανικής μεθορίου στη Θεσπρωτία. 

Συνολικά κατασχέθηκαν 40 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη
εντός τριών ταξιδιωτικών σάκων, συνολικού βάρους 73 κιλών
και 190 γραμμαρίων. 

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και
των εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.  

Εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης από το 2013

Αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλια-
τών συνέλαβαν την Κυριακή το απόγευμα στο Ασπροκκλήσι Θε-
σπρωτίας αλλοδαπό, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη
χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο
αλλοδαπός εισήλθε στη χώρα λίγη ώρα πριν τη σύλληψή του
από μη θεσμοθετημένο σημείο της ελληνοαλβανικής μεθο-
ρίου, ενώ επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρε-
μούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ιω-
αννίνων για ληστεία, που είχε γίνει στις 10-04-2013 σε βάρος
ηλικιωμένης στη Βασιλική Ιωαννίνων. Ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε κατάσταση «συναγερμού»
βρίσκεται η Θεσπρωτία

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μόλις πλη-

ροφορήθηκε τον θάνατο της πρώην διοικητικής υπαλλήλου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΛΑΚΟΥ

συνήλθε και αφού άκουσε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη, ο οποίος εξήρε

την προσωπικότητα, το ήθος και την προσφορά της εκλιπούσης

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποφάσισε τα εξής: 

- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της

- Να αναρτηθεί την ημέρα της κηδείας μεσίστια η σημαία του Πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων

- Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλι-

πούσης

- Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης 

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο

- Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων

Ιωάννινα, 1 Μαρτίου 2021

Από την Πρυτανεία

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Ο
Ρυμοτομικός Σχεδιασμός περιλαμ-
βάνει πλέον και τα Σεισμόπληκτα.
Όπως ανακοίνωσε χτες ο Δήμος

Ιωαννιτών, «μετά από αγώνα και προ-
σπάθεια πολλών ετών έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι διαδικασίες και βρίσκεται σε
ισχύ το ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής.
Σεισμοπλήκτων Δήμου Ιωαννιτών που
είχε ακυρωθεί από το ΣΤΕ καθώς και η
πράξη εφαρμογής που είχε κυρωθεί με
την αριθ.1/2001 πράξη η οποία εγκρί-
θηκε με την 3769/16-2-2001 απόφαση
Δημάρχου Δήμου Ιωαννιτών».

Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν
οικοδομικές άδειες ενώ οι δικηγόροι και
συμβολαιογράφοι μπορούν να συντάσ-
σουν συμβόλαια, λαμβάνοντας υπόψη

ότι η περιοχή Σεισμοπλήκτων βρίσκεται
εντός ρυμοτομικού σχεδίου με εγκεκρι-
μένη πράξη εφαρμογής.

Σημειώνεται ακόμα ότι για την ισχύ της
ακυρωθείσας πράξης εφαρμογής συνέ-
βαλε σημαντικά ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας.  Για την επανέγκριση του ακυρω-
θέντος σχεδίου συνέβαλαν καθοριστικά
με την σύνταξη μελέτης αιτιολόγησης
στις αιτιάσεις του ΣτΕ οι υπάλληλοι του
αρμόδιου τμήματος πολεοδομικών
εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος και Πολεοδομίας.

Η Δημοτική Αρχή απευθύνει ευχαρι-
στίες σε όλους «για την συμβολή τους
ώστε να κλείσει μία σημαντική εκκρεμό-
τητα για τους κατοίκους των Σεισμοπλή-
κτων».

Η παράταξη Θ. Μπέγκα
Η παράταξή «Ενότητα Πολιτών Νέα

Γιάννενα» του Θωμά Μπέγκα, «χαιρετίζει
την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
θέτουν πλέον σε ισχύ το ρυμοτομικό
σχέδιο Σεισμοπλήκτων, βάζοντας έτσι τέ-
λος σε ένα θέμα που ταλάνιζε για πολλά
χρόνια τους συμπολίτες μας οι οποίοι
μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν χωρίς
εμπόδια τις περιουσίες τους. 

Η σημερινή δημοτική αρχή όμως, στην
ανακοίνωσή της για το θέμα, απέδειξε
για μια ακόμη φορά ότι είναι μικρόψυχη,
«αποφεύγοντας» να ονοματίσει στους
συμμετέχοντες στη συλλογική προσπά-
θεια που έγινε όλα τα προηγούμενα χρό-
νια τη δική μας δημοτική αρχή, εκτός αν
μας περιλαμβάνει στους «λοιπούς» που
απευθύνει ευχαριστίες... 

Οι πολίτες όμως γνωρίζουν και τις πο-
λιτικές μας πρωτοβουλίες και τους αγώ-
νες που δώσαμε για το ζήτημα αυτό», κα-
ταλήγει.

Και επισήμως Ρυμοτομικό
Σχέδιο στα Σεισμόπληκτα

Συλλήψεις για διάρρηξη 
σε διαμέρισμα 

Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών
του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Ιωαννίνων οδήγησαν στη σύλληψη την Παρα-
σκευή το βράδυ δύο αλλοδαπών, που είχαν εισέλθει με
διάρρηξη μπαλκονόπορτας σε διαμέρισμα της πόλης των
Ιωαννίνων. 

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία
για κλοπή κατά συναυτουργία.   

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πληρο-
φορία σχετικά με την ύπαρξη ατόμων στο διαμέρισμα, ενώ
η ένοικος απουσίαζε. 

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί των Ομάδων
ΔΙ.ΑΣ. και Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπου διαπί-
στωσαν την παρουσία ατόμων στον ακάλυπτο χώρο της
πολυκατοικίας, τα οποία τράπηκαν σε φυγή. 

Ύστερα από επισταμένες έρευνες και αναζητήσεις, οι
αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν
τους κατηγορούμενους λίγα λεπτά αργότερα στην ευρύ-
τερη περιοχή. 

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος
χρυσαφικών που είχαν αφαιρέσει από το διαμέρισμα, τα
οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Ιωαννίνων, που ενεργεί την προανάκριση, είναι
σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή
τους σε παρόμοιες υποθέσεις. 

Τον έπιασε το αλκοολόμετρο
Συνελήφθη την Παρασκευή το βράδυ στην Άρτα από

αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Άρτας ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε, ύστερα
από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε αλκοολόμετρο, οδη-
γούσε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του υπό την επίδραση οινο-
πνεύματος. 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι κατείχε παράνομα κυνηγη-
τικό όπλο, αφού δεν είχε προβεί στην ανανέωση της
άδειας κατοχής του. 

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Αποχαιρετισμός στον 
Νίκο Ακριτίδη από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Σ
υνεχίζονται οι ανακοινώσεις συλλυπητηρίων μετά την
απώλεια του Νίκου Ακριτίδη. Η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη
του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε στα Γιάννενα διαδικτυακά το σαβ-

βατοκύριακο, μετά από πρόταση του προεδρείου εκφράζει με
ανακοίνωσή της ομόφωνα τη βαθύτατη θλίψη της για την
ξαφνική απώλεια του γιατρού Νίκου Ακριτίδη.

«Ο Νίκος Ακριτίδης εργάστηκε και αναδείχτηκε στην πόλη μας
από νεαρός γιατρός. Αναγορεύτηκε επίκουρος καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής και κατείχε τη θέση του Διευθυντή της Παθο-
λογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα επί πολλά χρό-
νια.Υπήρξε δάσκαλος πλειάδας νεότερων παθολόγων. Διακρί-
θηκε στην Ιατρική ως ένας εκ των κορυφαίων Παθολόγων των
τελευταίων τριάντα χρόνων στην περιοχή μας.

Διακρίθηκε όχι μόνο στην Ιατρική αλλά και στην ανθρώπινη
πλευρά της.

Πολυμαθής, ουμανιστής, συμπαραστάτης σε κάθε άνθρωπο
που ζήτησε την ιατρική του βοήθεια.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε τα ειλικρινή
συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του».

Η οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της την
προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του σπου-
δαίου ιατρού Νίκου Ακριτίδη, που δημιουργεί ένα δυσαναπλή-

ρωτο κενό στην ιατρική κοινότητα της πόλης μας αλλά και ευ-
ρύτερα. Ο Νίκος Ακριτίδης διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυ-
ντής της Παθολογικής κλινικής του ΓΝ Χατζηκώστα έως και τη
συνταξιοδότησή του. Συνέβαλε καθοριστικά στο να αποτελεί η
Παθολογική κλινική πόλο έλξης για τους νέους ιατρούς και την
άρτια εκπαίδευσή τους, αλλά και να παρέχονται υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες υγείας για όσους το χρειάζονταν, παρά τις
αντίξοες συνθήκες και τα χρόνια προβλήματα του δημόσιου συ-
στήματος υγείας.

Για όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν μιλούσαν για ένα
άνθρωπο ευγενή, πράο, με βαθιά γνώση της επιστήμης της
εσωτερικής παθολογίας, που πρόσφερε ακούραστα σε όποιον
το είχε ανάγκη χωρίς εξαιρέσεις. Όλοι μιλούσαν για το μεγάλο
δάσκαλο της Ιατρικής ο οποίος εκπαίδευσε και διαπαιδαγώγησε
γενιές και γενιές νέων γιατρών-επιστημόνων, δίνοντας απλό-
χερα το χέρι ιδίως στον πιο αδύναμο, λέγοντας συχνά ότι η
γνώση δεν είναι ιδιοκτησία κανενός…

Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας άνθρωπος ευρύτερα καλλιερ-
γημένος, υπερασπιστής του δίκιου και των κοινωνικών αγώνων
για όσους τον ήξεραν, στηλιτεύοντας με τον δικό του τρόπο
τα κακώς κείμενα στο χώρο της υγείας. Εκφράζουμε τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους
του.

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
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Άνοιξε ξανά η συζήτηση για το νέο Δημαρχείο

Τ
ην ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη
τους για μία ακόμη φορά, που σίγουρα δε
θα είναι η τελευταία για το θέμα της

αξιοποίησης του κτηρίου στη Δομπόλη, είχαν
ο δήμαρχος Μ. Ελισάφ και οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα όμως ο Θ. Μπέγκας. 

Ο κ. Ελισάφ επέλεξε να ενημερώσει εκτός
ημερήσιας το Σώμα για τις εξελίξεις τόσο για
τη Δομπόλη, χωρίς να προσθέσει πάντως κάτι
νεότερο από τα ήδη γνωστά των τελευταίων
εβδομάδων, κυρίως όμως για την περιβόητη
μελέτη της προηγούμενης δημοτικής αρχής
για την αξιοποίηση του ΚΕΠΑΒΙ ως χώρο πιθα-
νής μετεγκατάστασης του δημαρχείου της πό-
λης.

Το ΚΕΠΑΒΙ
Όπως ανέφερε ο κ. Ελισάφ η μελέτη που

έχει εκπονηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς για
την αξιοποίηση του ΚΕΠΑΒΙ δεν έχει παραλη-
φθεί από τις υπηρεσίες του δήμου, με τον κ.
Μπέγκα να γνωστοποιεί λίγο μετά πως αύριο
(σ.σ. σήμερα) θα την καταθέσει στο προεδρείο
του δημ. συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΠΑΒΙ – τόνισε-
εντός των επομένων ημερών αναμένεται να
ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, ενώ ως το τέ-
λος του μήνα θα υπάρχει οριστική απόφαση
για την δυνατότητα αξιοποίησης του συγκε-
κριμένου κτιρίου για την μεταφορά του δη-
μαρχείου, με το κλίμα που διαμορφώνεται πά-
ντως να μην φαίνεται και ιδιαίτερα ευνοϊκό.

Το κτίριο της Δομπόλη
Ο κ. Ελισάφ αναφέρθηκε επίσης στο ιστορικό

για την αξιοποίηση του κτιρίου στη Δομπόλη
τονίζοντας ότι η συζήτηση άνοιξε μετά τη συ-
νάντησή του με τον Πρωθυπουργό και την
πρόθεσή του να το παραχωρήσει στην πόλη.

«Είναι δεδομένος ο διακριτός ρόλος του Πα-
νεπιστημίου στην αξιοποίηση του κτιρίου. Εί-
ναι δεδομένο επίσης ότι η πόλη έχει σημαντι-
κούς πολιτιστικούς χώρους που δεν έχουν
αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως επίσης και Μουσεία
τα οποία πρέπει να στηρίξουμε. Σε κάθε πε-
ρίοδο όμως πρέπει να αξιολογούμε τις ανάγκες
και να προχωρούμε με γνώμονα αυτές», υπο-

γράμμισε ο δήμαρχος.
Θέση στη συζήτηση πήρε νωρίτερα και ο

πρύτανης τονίζοντας πως το Πρυτανικό Συμ-
βούλιο έχει προτείνει τη μεταστέγαση δύο
μουσείων που σήμερα λειτουργούν στην πα-
νεπιστημιούπολη (Μουσείο Ιατρικής και Μου-
σείο Τυπογραφίας αντίστοιχα) στο κτίριο της
Δομπόλη και παράλληλα την παραχώρηση μίας
αίθουσας για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων και του Τμήματος Εικαστικών Τε-
χνών, που θα λειτουργήσει ως χώρος εκθέ-
σεων.  

Η αντιπολίτευση
Για μια πολιτική κυβίστηση εκ μέρους του

δημάρχου Ιωαννίνων σε ό,τι αφορά στην αξιο-
ποίηση του παλιού κτιρίου στην οδό Δομπόλη,
έκανε λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Ενό-
τητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας.
Ο κ. Μπέγκας ανέδειξε την αγωνία της δημοτι-
κής αρχής να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που
η ίδια δημιούργησε μετά τη συνάντηση του δη-
μάρχου με τον κ. Μητσοτάκη. «Προφανώς η κί-
νηση αυτή έγινε χωρίς καμία προεργασία και
γι’ αυτό στην πορεία η αρχική σκέψη άρχισε να
αποδομείται. Βέβαια δεν είναι κακό να μετα-
βάλεις την άποψή σου όταν διαπιστώνεις ότι
δεν μπορεί να υλοποιηθεί αρκεί να έχεις το πο-
λιτικό θάρρος να το παραδεχτείς», είπε αρχικά
ο κ. Μπέγκας, για να διατυπώσει στη συνέχεια
συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με την
αξιοποίηση του κτιρίου, όπως εάν αρκούν τα
τετραγωνικά του ακινήτου για την φιλοξενία
των υπηρεσιών του δήμου, αν διατίθεται επαρ-
κής περιβάλλων χώρος για πάρκινγκ και εάν
επιλύεται το κυκλοφοριακό ζήτημα που θα
προκύψει;

Τέλος, επισήμανε ότι η παράταξή του υπο-
στηρίζει ότι οι χρήσεις του κτιρίου της Δο-
μπόλη θα πρέπει να συνάδουν με τον ιστορικό
του χαρακτήρα, δηλαδή την Παιδεία και τον
Πολιτισμό, συνδυαστικά με δράσεις υψηλού
επιπέδου και εξωστρέφειας που θα προβάλ-
λουν τον τόπο.

Σε αντίθεση ωστόσο με την προσέγγιση του
κ. Ελισάφ επί της προεργασίας της προηγού-
μενης περιόδου για το ΚΕΠΑΒΙ, ο κ. Μπέγκας
έκανε λόγο για μία μεθοδική προσπάθεια, που
αποτυπώνεται στη μελέτη, την οποία θα κατα-
θέσει σήμερα στο προεδρείο του δημ. συμ-
βουλίου.

«Η πρόθεσή μας έγινε έγκαιρα γνωστή στην

κοινωνία μέσω της διαβούλευσης για την Βιώ-
σιμη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός ολο-
κληρωμένου σχεδιασμού του συγκεκριμένου
τμήματος του παραλιμνίου μετώπου ( Παλιά
Σφαγεία, Στρατιωτικές φυλακές, ΚΕΠΑΒΙ).

Διασφαλίσαμε τις βασικές αρχές σχεδια-
σμού: χωροθέτηση υπηρεσιών, λειτουργία πε-
ριβάλλοντα χώρου, κυκλοφοριακή λειτουργία,
ΚΕΝΑΚ και ενεργειακή αναβάθμιση. Ο κ. Ελισάφ
αρνείται την ύπαρξη όλων αυτών θεωρώντας
τόσο εμάς όσο και την γιαννιώτικη κοινωνία
αφελείς», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπέγκας.

Η Τατ. Καλογιάννη από την πλευρά της,
υπενθύμισε ότι η πρόταση της περιφέρειας
Ηπείρου το 2013 προέκυψε μετά από εξα-
ντλητικό έλεγχο και ανάλυση όλων των δεδο-
μένων καταλήγοντας στην πρόταση για τη δη-
μιουργία πρότυπου συγκροτήματος φοιτητικών
κατοικιών. «Προφανώς, οι εποχές αλλάζουν και
δημιουργούνται άλλα δεδομένα και γι’ αυτό θα
πρέπει ο δήμος να προχωρήσει στην προκή-
ρυξη ενός διεθνούς διαγωνισμού ιδεών για την
αξιοποίηση και της Δομπόλη και άλλων ακινή-
των που ανήκουν στον δήμο. 

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

Η «Ε» και στο διαδίκτυο
www.ele.gr

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Σε επικίνδυνο σημείο 
η εξέλιξη της πανδημίας

Σ
ε εξαιρετικά επικίνδυνο ση-
μείο εξακολουθεί να βρί-
σκεται η εξέλιξη της πανδη-

μίας στην περιοχή, με τον αριθμό
των ενεργών κρουσμάτων της
τελευταίας εβδομάδας μόνο να
ανέρχεται σε 124, σύμφωνα με
την ενημέρωση του δημ. συμ-
βουλίου από τον δήμαρχο Μ.
Ελισάφ, χωρίς σε αυτά να συνυ-
πολογίζονται τα χθεσινά (19 στα
Ιωάννινα) κρούσματα. 

Στην καθιερωμένη πλέον ενη-
μέρωση από τον κ. Ελισάφ για την
πορεία της πανδημίας στην πε-
ριοχή, έγινε μία εκτενής αναφορά
στην επιβάρυνση που δέχονται τα
δύο νοσοκομεία της πόλης, όπως
όμως και της Ηπείρου, με τον δή-
μαρχο να κάνει ιδιαίτερη ανα-
φορά στο νοσοκομείο της Άρτας,
το οποίο είναι αυτό που δέχεται
τη μεγαλύτερη πίεση από όλα τα
υπόλοιπα. 

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα
νοσηλεύονται 16 ασθενείς σε κλί-
νες Covid και δύο σε ΜΕΘ, ενώ
στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύο-
νται 25 ασθενείς στις Μονάδες
Λοιμωδών και η πληρότητα στη
ΜΕΘ είναι στο 50%.

«Η λήψη επιπρόσθετων μέτρων
όταν δεν τηρούνται αυτά που

ισχύουν είναι μία ανέξοδη υπό-
θεση» τόνισε ο δήμαρχος σημειώ-
νοντας την ανάγκη τήρησης των
μέτρων.

Μάλιστα τόνισε ότι η κατά-
σταση που επικρατεί τις τελευ-
ταίες ημέρες στην πόλη, με εικό-
νες συνωστισμού, είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική.

Πρόσθεσε ωστόσο, πως είναι
ενθαρρυντικός ο ρυθμός των εμ-
βολιασμών στην περιοχή, απευ-
θύνοντας έκκληση στους υγειο-
νομικούς που δεν έχουν εμβολια-
στεί ακόμη, να το πράξουν το συ-
ντομότερο.

Ενστάσεις
Η Όλυ Τσουμάνη στάθηκε από

την πλευρά της στις τεράστιες ελ-

λείψεις προσωπικού στα νοσοκο-
μεία, που δημιουργούν, όπως
είπε το μείζον πρόβλημα στις δο-
μές υγείας, ενώ για το νοσοκο-
μείο Χατζηκώστα και για τα κρού-
σματα σε υγειονομικούς τόνισε,
πως αποτελεί πέραν των υπολοί-
πων και ένα κακό παράδειγμα για
ανεπαρκή ιχνηλάτηση εντός του
νοσοκομείου. Ζήτησε επίσης και
ενημέρωση από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Οικονομικών Φ.
Βάββα σχετικά με το εάν στην
πλατφόρμα στην οποία μπορούν
οι πληττόμενοι επαγγελματίες
του δήμου, να υποβάλλουν αί-
τηση απαλλαγής από τα ανταπο-
δοτικά, για το 2021, θα προστεθεί
και η περίοδος από τον Μάρτιο
μέχρι και το τέλος του 2020.

ΑΡΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

Εξελίξεις στα θέματα της ΔΕΥΑΙ 
Μία εικόνα από τις τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΥΑΙ παρουσίασε στο δημοτικό

συμβούλιο ο πρόεδρος του ΔΣ Άρης Μπαρτζώκας.
Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκαν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για την

ΔΕΥΑΙ και θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης. Όπως σημείωσε «πρόκειται για ακανθώδες ζήτημα καθώς για την
μισθοδοσία των εργαζομένων είναι σε εκκρεμότητα 12 δίκες».

Ο κ. Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στα αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα
στην ύδρευση της πόλης και οδήγησαν στην πολύωρη διακοπή υπογραμμίζο-
ντας ότι θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί αν υπήρχαν θολόμετρα. Η ΔΕΥΑΙ
«προχωρά σε εκπόνηση μελέτης ώστε να γίνει η τοποθέτησή τους προκειμένου
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα κάθε ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον», όπως ανα-
φέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Υπογράμμισε ακόμα ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την
έγκριση της σύμβασης που αφορά στην επέκταση του Βιολογικού «αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη καθώς το συγκεκριμένο έργο δίνει
οριστική λύση».

Απαντώντας σε θέματα που είχαν τεθεί από την αντιπολίτευση ανέφερε ότι
«δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση αποστολής του φακέλου του έργου στο Ελε-
γκτικό καθώς εκκρεμούσε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν
αυτή εκδόθηκε τότε έγινε και η αποστολή για τον έλεγχο της σύμβασης».

Ο κ. Μπαρτζώκας τέλος, έκανε γνωστή την πρόθεση της ΔΕΥΑΙ «να προχω-
ρήσει σε συνεργασία με ιδιώτες ώστε να γίνεται τακτική καταμέτρηση στην κα-
τανάλωση νερού σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού. Έτσι θα δοθεί η δυνα-
τότητα οι καταναλωτές των περιοχών αυτών να λαμβάνουν λογαριασμούς ανά
τετράμηνο».

ΔΗΜΟΣ

Εγκρίθηκε το σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με την κωδική ονομα-
σία «Βορέας» εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων. Πρό-
κειται για ένα πολυσέλιδο κείμενο στα πρότυπα που έχει ζητήσει η Γε-
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λώλης με αφορμή το κύμα κακοκαιρίας που
σημειώθηκε στην περιοχή, υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ο προσδιορισμός ρόλων και αρ-
μοδιοτήτων και η ετοιμότητα.

«Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη συνερ-
γασία όλων των φορέων» ανέφερε ο αντιδήμαρχος τονίζοντας ότι ο
Δήμος δεν διέθετε μέχρι τώρα τέτοιο σχέδιο.

Ο κ. Λώλης εξήρε τη συνεργασία που υπήρχε με την Περιφέρεια
Ηπείρου και την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων προκειμένου άμεσα
και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα παγετού στα
όρια του Δήμου. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει ανάλογο σχέδιο για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά και πλημμυρικών φαινομένων και εκ-
πονεί ανάλογο σχέδιο και για σεισμούς.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 2651064761 - FAX: 2651064741
E-mail: farmakielen@gmail.com

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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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

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ «ΜΗΔΕΙΑ»

Θα καλύψει το κόστος των κλήσεων για βλάβες
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι όλοι οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια» από τις

14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης πανελλαδικά, με απο-
τέλεσμα να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών στο 11500 ή στο
2111900500 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, δεν θα επιβαρυνθούν με τη χρέωση για αυτές τις
κλήσεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, θα καλύψει το ποσό
που χρεώθηκαν οι πολίτες για κλήσεις στους αριθμούς 11500 και 2111900500 για αυτό το διάστημα
σε όλες τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές πανελλαδικά. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα
πιστώσουν τους πολίτες που χρεώθηκαν για τις κλήσεις αυτές.

£

Καθάρισαν τη Γεννηματά τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού

Τ
ην Κυριακή το Περιφερειακό
Τμήμα Ιωαννίνων του Ερυθρού
Σταυρού πραγματοποίησε την

πρώτη περιβαλλοντική δράσης της
χρονιάς.

19 εθελοντές και των τριών Σωμάτων
καθάρισαν τα σκουπίδια από τον ποδη-
λατόδρομο της Λεωφόρου Γεννηματά,
τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά
δεκάδες πολίτες για τρέξιμο και ποδη-

λασία και από την παραλίμνια περιοχή
του Μάτσικα, με σκοπό την προστασία
της Λίμνης Παμβώτιδας.

Η ποσότητα των σκουπιδιών που συ-
γκεντρώθηκε ήταν τελικά μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη (περίπου 500 λί-
τρα). Το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων
θα συνεχίσει αντίστοιχες περιβαλλοντι-

κές δράσεις, στοχεύοντας και στην ευ-
αισθητοποίηση του κοινωνικού συνό-
λου.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης, οι
Εθελοντές κινούνταν σε μικρές ομάδες
για την αποφυγή συγχρωτισμού και τη-
ρούνταν όλα τα μέτρα προστασίας.

Το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling
«Προϊόν της Χρονιάς 2021» 

Συμμετείχε στην κατηγορία Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Οι Έλληνες καταναλωτές βράβευσαν την καινοτομία του
ΖΑΓΟΡΙ Sparkling με φυσικό άρωμα αναδεικνύοντάς το ως
«Προϊόν της Χρονιάς 2021» στην κατηγορία Ανθρακούχο
Νερό, στον ομώνυμο διεθνούς κύρους θεσμό που βρα-
βεύει την προϊοντική καινοτομία. 

Η σημαντική αυτή διάκριση βασίστηκε στην ανεξάρτητη
καταναλωτική έρευνα της IRI Ελλάς, σε δείγμα 3.200 κα-
ταναλωτών στην Ελλάδα εστιάζοντας στην καινοτομία.

Η σύσταση του ΖΑΓΟΡΙ Sparkling συνδυάζει τα μοναδικά
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Φυσικού Μεταλλικού
Νερού ΖΑΓΟΡΙ, με τη φρεσκάδα και τα φυσικό αρώματα
του λεμονιού και του πράσινου μήλου, χωρίς την προ-
σθήκη ζάχαρης, τεχνητών γλυκαντικών, συντηρητικών,
βελτιωτικών γεύσης και με πλήρη απουσία θερμίδων. 

Ο εμπορικός διευθυντής της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περικλής Κα-
τριβάνος, δήλωσε για την κορυφαία αυτή διάκριση, «Είμα-
στε υπερήφανοι που καταφέραμε να καινοτομήσουμε,
φέρνοντας στην αγορά μία πρωτοποριακή πρόταση, που
ικανοποίησε πλήρως τις ανάγκες του κοινού, όπως φάνηκε
από τις ψήφους των καταναλωτών.

Ο διεθνής θεσμός «Προϊόν της Χρονιάς» με το κύρος του,
τις αυστηρές προδιαγραφές και διαδικασίες και τη μεγάλη
συμμετοχή των καταναλωτών, προσθέτει αξία στη διά-
κριση αυτή και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να δημι-
ουργούμε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής ποιότητας που δι-
ευρύνουν τις επιλογές των καταναλωτών μας, και εξελίσ-
σουν το όραμα της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για την κατηγορία: «Δημι-
ουργώντας Αξία».
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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.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ανοιχτή αιμοληψία στη μνήμη της Αφροδίτης Κατσαράκη
Λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν προβλήματα σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας -και φυσικά και της πόλης μας- με απο-

τέλεσμα την έλλειψη όλων των ομάδων αίματος.  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η Εθελοντική Ομάδα των «Paguristas»
και ο Σύλλογος ασθενών με νεοπλασία «Είμαστε Μαζί», διοργανώνουν ανοιχτή αιμοληψία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στη μνήμη της Αφροδίτης Κατσαράκη που «έφυγε» πρόσφατα.  Στην Αιμοδοσία συμμετέχουν:
ο Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου, το Δίκτυο Σχολείων «Ενεργώ ως πολίτης», το Δίκτυο Νέων Ηπείρου – Epirus Youth Network, η εφη-
μερίδα «Πρωινός Λόγος» και ο Χ.Ο.Ι. (Χορευτικός Όμιλος Ιωαννίνων).  Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 7 Μαρ-
τίου, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» στα Παλιά Σφαγεία, τηρώντας όλα τα μέ-
τρα προστασίας. Η μετακίνηση για αιμοδοσία χρειάζεται βεβαίωση κίνησης Β1 (μετακίνηση για ιατρικούς λόγους) ή σχετικό μήνυμα με
τον αριθμό 1 στο 13033.
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Μία εκδήλωση για την «Αποκριά στην Ήπειρο»
Διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα «Η αποκριά στην Ήπειρο: άλλοτε και τώρα, μουσική, χορός, έθιμα και λαϊκά δρώμενα»

διοργανώνουν οι Φίλοι της Λαογραφικής Συλλογής «Γεώργιος Γιάννος» την Κυριακή 7 Μαρτίου και ώρα 18’ 30, με τη στή-
ριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη του Δήμου Ζηρού.

Στη συζήτηση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και κάτοικοι του Θε-
σπρωτικού Πρεβέζης, οι οποίοι θα φωτίσουν πτυχές του εορτασμού της ηπειρώτικης αποκριάς, συμβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/83052797271, καθώς και από τη
σελίδα στο Facebook (Φίλοι της Λαογραφικής Συλλογής «Γεώργιος Γιάννος»).

£

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

Νέες ενεργειακές ετικέτες στις ηλεκτρικές συσκευές 
Θα ισχύουν αρχικά για τέσσερις κατηγορίες προϊόντων- ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και τηλεοράσεις

Γ
ια να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους
λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα,
από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, σε όλα τα καταστήματα και τους

διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής, θα ισχύει μια νέα έκδοση της
ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. 

Οι νέες ετικέτες θα ισχύουν αρχικά για τέσσερις κατηγορίες προϊ-
όντων- ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρού-
χων και τηλεοράσεις (και άλλες εξωτερικές διατάξεις απεικόνισης). 

Την 1η Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν νέες ετικέτες για λα-
μπτήρες και λάμπες με σταθερές φωτεινές πηγές, ενώ άλλα προϊ-
όντα θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη.

Καθώς, με βάση την τρέχουσα κλίμακα όλο και περισσότερα
προϊόντα επιτυγχάνουν βαθμολογίες A+, A++ ή A+++, η σημα-
ντικότερη αλλαγή είναι η επιστροφή σε μια απλούστερη κλίμακα,
από το A έως το G. Η κλίμακα αυτή είναι αυστηρότερη και σχεδια-
σμένη έτσι ώστε λίγα μόνο προϊόντα να μπορούν αρχικά να συ-
γκεντρώσουν βαθμολογία «Α»· έτσι μένει χώρος ώστε να συμπερι-
ληφθούν πιο αποδοτικά προϊόντα στο μέλλον. Τα ενεργειακώς
αποδοτικότερα προϊόντα που διατίθενται σήμερα στην αγορά θα
φέρουν πλέον την ένδειξη «B», «C» ή «D». 

Στις ετικέτες θα συμπεριληφθούν ορισμένα νέα στοιχεία, συ-
μπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου QR προς μια πανευρωπαϊκή
βάση δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να βρί-
σκουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν. 

Νέοι κανόνες
Από την 1η Μαρτίου είναι επίσης σε ισχύ ορισμένοι κανόνες «οι-

κολογικού σχεδιασμού» — ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα επι-
σκευής και την υποχρέωση των κατασκευαστών να διατηρούν τα
ανταλλακτικά διαθέσιμα επί μια σειρά ετών μετά την τελευταία
διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά.

Εκτός από την αναπροσαρμογή της τάξης ενεργειακής απόδο-
σης των προϊόντων, διαφορετική είναι και η διάταξη της νέας ετι-
κέτας, με σαφέστερα και πιο σύγχρονα εικονίδια. Όπως οι προη-

γούμενες ετικέτες, οι αναπροσαρμοσμένες ετικέτες δεν δείχνουν
μόνο την τάξη ενεργειακής απόδοσης. Για ένα πλυντήριο ρούχων,
για παράδειγμα, δείχνουν με μια ματιά τον αριθμό των λίτρων νε-
ρού ανά κύκλο πλυσίματος, τη διάρκεια του κύκλου και την κατα-
νάλωση ενέργειας, όπως μετράται για ένα τυποποιημένο πρό-
γραμμα.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ενός κωδικού QR
στο άνω δεξί μέρος των νέων ετικετών. Με τη σάρωση του κωδι-
κού QR, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες μπορούν να βρουν
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του προϊόντος,
όπως δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις, τα ειδικά χαρακτηρι-
στικά ή τα αποτελέσματα δοκιμών, ανάλογα με τη συσκευή. Όλες
οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να κατα-
χωρίζονται σε μια νέα πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων- το Ευρω-
παϊκό μητρώο προϊόντων για τις ενεργειακές ετικέτες (EPREL).
Αυτό θα διευκολύνει περαιτέρω τη σύγκριση παρόμοιων προϊό-
ντων στο μέλλον.

Εκτός από τους νέους κανόνες για την ενεργειακή επισήμανση,
την 1η Μαρτίου πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι αντίστοιχοι νέοι
κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό. Οι κανονισμοί αυτοί
αφορούν κυρίως τις επικαιροποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις από-
δοσης και ενισχύουν το δικαίωμα των καταναλωτών και των κατα-
ναλωτριών να επισκευάζουν τα προϊόντα, ενώ επίσης στηρίζουν
την κυκλική οικονομία. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς θα υπο-
χρεούνται πλέον να διαθέτουν στους επαγγελματίες επισκευαστές
μια σειρά βασικών εξαρτημάτων (κινητήρες και ψήκτρες κινητή-
ρων, αντλίες, αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια, τύμπανα
πλυσίματος κ.λπ.) για τουλάχιστον 7-10 έτη μετά τη διάθεση στην
αγορά της ΕΕ του τελευταίου τεμαχίου ενός μοντέλου. Και για
τους τελικούς χρήστες (δηλαδή τους καταναλωτές και τις κατα-
ναλώτριες που δεν είναι επαγγελματίες επισκευαστές ή επισκευ-
άστριες, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν μόνοι ή μόνες τους
τις επισκευές), οι κατασκευαστές πρέπει να διαθέτουν ορισμένα
ανταλλακτικά επί αρκετά χρόνια μετά την απόσυρση ενός προϊό-

ντος από την αγορά — προϊόντα όπως θύρες ή μεντεσέδες και στε-
γανοποιητικά χωρίσματα, που προσφέρονται για ιδιοεπισκευές. Ο
μέγιστος χρόνος παράδοσης όλων αυτών των εξαρτημάτων είναι
15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραγγελία.

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

1. Τις διατάξεις του άρθ. 14,

παρ.2 περ. ιβ’ του Ν. 2190/1994

« Σύσταση ανεξάρτητης αρχής

για την επιλογή προσωπικού

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

(ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως ισχύουν,

2. Την αριθμ. 9362/05-05-

2006 (ΦΕΚ 561/Β/2006) Κοινή

Υπουργική απόφαση « Κατάρ-

γηση της υποβολής αντιγρά-

φου ποινικού μητρώου, ως δι-

καιολογητικού συμμετοχής

στην διαδικασία πρόσληψης δι-

κηγόρων με πάγια αντιμισθία ή

για αποκλειστική ή συστημα-

τική ανάθεση υποθέσεων με

πάγια αμοιβή και αντικατά-

στασή του από υπεύθυνη δή-

λωση του Ν.1599/1986»

3. Τις διατάξεις του Ν.3528

/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007),

όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της περίπτω-

σης ιβ’ της παραγράφου 2 του

άρθρου 1 του ν. 3812/2009

(ΦΕΚ 234/Α'/2009). 

5. Την αριθμ. Υ4α39190/10-4-

2012 (ΦΕΚ 1243/Β/11-4-2012)

Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Οργανισμός του Πανεπιστη-

μιακού Γενικού Νοσοκομείου

Ιωαννίνων» στην  οποία προ-

βλέπονται δύο (2) θέσεις δικη-

γόρου με σχέση έμμισθης εντο-

λής εκ των οποίων μία (1) είναι

κενή.

6. Τις διατάξεις των άρθρων

42,43,44 & 45 του Ν. 4194/2013

«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ

208/Α'/2013) όπως ισχύουν. 

7. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.

οικ.15249/24-02-2016 έγκριση

κατανομής και πρόσληψης Δι-

κηγόρων σε νοσηλευτικά ιδρύ-

ματα του Υπουργείου Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης.

8. Την αριθμ 42/30-09-2020

πράξη του Υπουργικού Συμβου-

λίου «Έγκριση προγραμματι-

σμού προσλήψεων 2021».

9. Την  αριθμ.  Γ4β/Γ.Π. 570/

05-01-2021 έγκριση  του

Υπουργείου Υγείας για την

προκήρυξη θέσεων δικηγόρων

με έμμισθη εντολή σε Νοσοκο-

μεία αρμοδιότητάς του. 

10. Την αριθμ. 1793/27-01-

2021 απόφαση του Διοικητή

του Νοσοκομείου αναφορικά με

ορισμό εκπροσώπου του φορέα

μας στην πενταμελή επιτροπή

επιλογής του άρθρου 43 του

Ν.4194/2013 καθώς και του

γραμματέα αυτής.

11. Τις διατάξεις του Κεφ. Β΄

του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/

015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις

των υπαλλήλων του δημοσίου,

των ΟΤΑ, 1ου και 2ου βαθμού,

των ΝΠΔΔ…..».

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

του νοσοκομείου μας, για την

υποστήριξη των νομικών, δικα-

στικών και εξωδικαστικών υπο-

θέσεών του, όπως αυτές ανα-

λυτικά περιγράφονται στο

αριθμ. 18833/24-07-2020 έγ-

γραφό.

13. Την αριθμ. πρωτ. 2895/

08-02-2021 απόφαση του Διοι-

κητή του Πανεπιστημιακού Γε-

νικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,

για την έκδοση προκήρυξης για

την πλήρωση με επιλογή, μιας

(1) κενής οργανικής θέσης δι-

κηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με

έμμισθη εντολή.

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή μιας

(1) κενής οργανικής θέσης δι-

κηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με

έμμισθη εντολή,  του Πανεπι-

στημιακού Γενικού Νοσοκο-

μείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 43 του

Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/

2013) και του άρθ. 14 του Ν.

2190/1994 (ΦΕΚ Α 28). 

Αντικείμενο της απασχόλησης: 

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να

παρέχει στο Νοσοκομείο, κάθε

υπηρεσία συνδεόμενη με το

επάγγελμα και την ιδιότητά του

ως δικηγόρου, σε κάθε υπό-

θεση αυτού, οποιασδήποτε φύ-

σεως, δικαστικής ή εξώδικης

προς εξυπηρέτηση των συμφε-

ρόντων του Νοσοκομείου, την

παροχή νομικών συμβουλών

και γνωμοδοτήσεων για τη δια-

σφάλιση της νομιμότητας των

διοικητικών πράξεων των οργά-

νων διοίκησης του Νοσοκο-

μείου και των επί μέρους Υπη-

ρεσιών, την επεξεργασία και

νομικό έλεγχο των συμβάσεων

που συνάπτει το Νοσοκομείο

προς τρίτους και των προκηρύ-

ξεων για την ανάθεση έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών σε

τρίτους, την εκπροσώπηση του

Νοσοκομείου στα δικαστήρια

κάθε βαθμού, φύσεως και αρ-

μοδιότητας καθώς και ενώπιον

Διοικητικών Αρχών, την παρά-

σταση στις συνεδριάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου του νο-

σοκομείου για την παροχή νο-

μικών συμβουλών γραπτά ή

προφορικά, την τήρηση αρ-

χείου με προσωπική ευθύνη

κάθε υπόθεσης που διεκπεραι-

ώνει και στην παροχή κάθε εί-

δους νομικών υπηρεσιών, για

την εξυπηρέτηση των αναγκών

του Πανεπιστημιακού γενικού

Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο απασχολούμενος κατά τα

ανωτέρω δικηγόρος υποχρεού-

ται  σε παροχή υπηρεσίας στο

οικείο κατάστημα του νοσοκο-

μείου για χρόνο που ανταπο-

κρίνεται στις εκάστοτε υπηρε-

σιακές ανάγκες εφόσον δεν

συντρέχει περίπτωση παράστα-

σης ενώπιον δικαστικών ή διοι-

κητικών αρχών. Ο εν λόγω δι-

κηγόρος θα αμείβετε σύμφωνα

με τις διατάξεις του Κώδικα

περί δικηγόρων και βάσει των

διαλαμβανομένων στις διατά-

ξεις του άρθρου 9 παρ. 10   πε-

ρίπτωση γ΄ του Κεφ. Β΄ του Ν.

4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

και θα υπόκειται στην ασφάλιση

του Ταμείου Νομικών και λοι-

πών νομίμων κρατήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω

θέση πρέπει να πληρούν τις πα-

ρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νο-

μικής Σχολής Ανώτατου Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος στην Ελ-

λάδα ή ισότιμου και αντίστοι-

χου πτυχίου Νομικής Πανεπι-

στημιακής Σχολής της αλλοδα-

πής νόμιμα αναγνωρισμένου.

3. Να διαθέτουν μεταπτυχιακό

τίτλο σπουδών επιπέδου Α.Ε.Ι.

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

συναφή με το αντικείμενο της

θέσης.

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής

γλώσσας (αποδεικνύεται βάσει

των διατάξεων του άρθρου 28

Π.Δ. 50/2001 και του σχετικού

παραρτήματος του ΑΣΕΠ.

5. Να διαθέτουν καλή γνώση

χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές

γραφείου.

6. Να είναι Δικηγόροι παρ'

Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγο-

ρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. 

7. Να έχουν συμπληρώσει μέ-

χρι την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης τουλάχιστον δέκα

(10) έτη πραγματικής δικηγο-

ρίας, από της εγγραφής τους

στον Δικηγορικό Σύλλογο.

8. Να έχουν τουλάχιστον ένα

(1) έτος εμπειρία σε θέματα

αφορούντα τα Ν.Π.Δ.Δ.. Η

εμπειρία θα αποδεικνύεται με

κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως

σχετικές βεβαιώσεις, δικό-

γραφα, δικαστικές αποφάσεις,

υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις,

και οποιοδήποτε έγγραφο απο-

δεικνύει πραγματική απασχό-

ληση με τα ως άνω θέματα,

λόγω της πολυπλοκότητας και

της ιδιαίτερης φύσης των υπο-

θέσεων που απασχολούν το

Νοσοκομείο, ως νομικό πρό-

σωπο δημοσίου δικαίου με

στόχο την εξυπηρέτηση του δη-

μοσίου συμφέροντος. 

9. Να έχουν εκπληρώσει (οι άν-

δρες) τις στρατιωτικές υποχρε-

ώσεις τους ή να έχουν απαλλα-

γεί νόμιμα και οριστικά από αυ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με έμ-

μισθη εντολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» 

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

τές, να μην είναι ανυπότακτοι

και να μην έχουν καταδικασθεί

για λιποταξία με τελεσίδικη

απόφαση. 

10. Να μην υπάρχει κώλυμα

από ποινική καταδίκη ή υποδι-

κία ή απαγόρευση ή δικαστική

αντίληψη. 

11. Να έχουν την υγεία και φυ-

σική καταλληλότητα που τους

επιτρέπει την εκτέλεση των κα-

θηκόντων της θέσης. 

12. Να μην έχουν κώλυμα κατά

τις διατάξεις του Ν.1256/1982

και του Κώδικα Δικηγόρων.

13. Να μην τους έχει επιβληθεί

πειθαρχική ποινή, γεγονός που

θα πιστοποιείται από σχετική

βεβαίωση του οικείου Δικηγορι-

κού Συλλόγου. 

14. Να μην κατέχουν άλλη έμ-

μισθη θέση και να μην λαμβά-

νουν πάγια περιοδική αμοιβή

από άλλο Νομικό Πρόσωπο Δη-

μοσίου Τομέα. Δικηγόροι που

κατέχουν άλλη έμμισθη θέση

κατά την έννοια των σχετικών

διατάξεων του κώδικα Δικηγό-

ρων, μπορούν να υποβάλλουν

υποψηφιότητα εάν συνυποβάλ-

λουν  μαζί με την αίτηση και τα

απαιτούμενα λοιπά δικαιολογη-

τικά, υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/1986 ότι εφόσον προ-

σληφθούν στη νέα θέση που

προκηρύσσεται, θα παραιτη-

θούν από την άλλη έμμισθη

θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν

μπορούν να αναλάβουν υπηρε-

σία εάν δεν προσκομίσουν βε-

βαίωση του εντολέα στον οποίο

παρέχουν τις υπηρεσίες τους,

ότι παραιτήθηκαν από την έμμι-

σθη θέση τους ή έπαψαν να

αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να

λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

Κρίσιμος χρόνος για τον

έλεγχο της συνδρομής των τυ-

πικών και ουσιαστικών προσό-

ντων είναι ο χρόνος λήξης της

προθεσμίας για την υποβολή

των αιτήσεων.

Αξιολόγηση Κριτηρίων

Για την επιλογή και πρόσληψη

λαμβάνονται υπόψη, η προσω-

πικότητα του υποψηφίου, η εν

γένει επιστημονική του κατάρ-

τιση, η επάρκεια του, η εξειδί-

κευσή του στο αντικείμενο της

απασχόλησης, η επαγγελμα-

τική του πείρα ιδίως στο χειρι-

σμό διοικητικών υποθέσεων

τόσο ενώπιον των Διοικητικών

Αρχών όσο και ενώπιον των Δι-

οικητικών Δικαστηρίων, η πρό-

βλεψη της εξέλιξής του και συ-

νεκτιμάται η γνώση ξένων

γλωσσών. 

Ο συντελεστής βαρύτητας των

παραπάνω κριτηρίων για την

εξυπηρέτηση των αναγκών του

νοσοκομείου, λαμβανομένης

ως βάσης της μονάδας (1), κα-

θορίζονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (στα 100)

Προσωπικότητα 10

Επιστημονική κατάρτιση 10

• 2ος Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών 3

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης 7

Επαγγελματική εμπειρία (έτη άσκησης δικηγορίας, δικόγραφα σχετικά

με Ν.Π.Δ.Δ., έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική ενασχόληση με

την δικηγορία, Διοικητική εμπειρία) 

30

• Για κάθε επιπλέον έτος άσκησης δικηγορίας πέραν της δεκαετίας και μέ-

χρι συμπληρώσεως δεύτερης δεκαετίας 2 μόρια για κάθε έτος.

20

• Για κάθε επιπλέον έτος άσκησης δικηγορίας πέραν της εικοσαετίας και

μέχρι συμπληρώσεως τρίτης  δεκαετίας 1 μόρια για κάθε έτος.

10

Εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης (χειρισμός υποθέσεων σε ζη-

τήματα σχετικά με Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., με Νοσοκομεία) 

40

Πρόβλεψη εξέλιξης 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

- Προθεσμία 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπρο-

σώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επι-

στολή, σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Διαχείρι-

σης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημια-

κού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ( Λεωφ.

Σταύρου Νιάρχου Ιωάννινα Τ.Κ. 45500), σε απο-

κλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της

προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υπο-

ψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δι-

καιολογητικά:

α. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα απα-

ριθμούνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνο-

μικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,

φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του δια-

βατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθ-

μός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 

γ. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ιω-

αννίνων, από το οποίο να προκύπτει η ημερομη-

νία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος

δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει

άλλη έμμισθη θέση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.

1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υπο-

ψήφιος δικηγόρος δεν παρέχει τις υπηρεσίες

του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά

υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου

τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή

από νομικό πρόσωπο του εν ευρεία ή εν στενή

έννοια δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν

άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρε-

σίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου

τομέα (εν στενή και εν ευρεία έννοια), μπορούν

να υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβά-

λουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώ-

νουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Πανεπιστη-

μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, θα παραιτη-

θούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να

αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προ-

σώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό

πρόσωπο του δημόσιου τομέα (εν στενή και εν

ευρεία έννοια). Στην περίπτωση αυτή, δεν μπο-

ρούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομί-

σουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο

οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραι-

τήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να

αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν πε-

ριοδική αμοιβή. 

ε. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυ-

χόν ξένης γλώσσας. Για τίτλους που αποκτήθη-

καν στην αλλοδαπή υποβάλλεται και επικυρω-

μένο αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από

τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα

προσκομίζονται σε νόμιμη μετάφραση. 

στ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα

με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 9362/05-05-

2006 (ΦΕΚ 561/Β/2006) Κοινή Υπουργική από-

φαση . 

η. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύ-

που Α', ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες

υποψήφιους). 

θ. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από απο-

δεικτικά έγγραφα για την επιστημονική , επαγ-

γελματική και διοικητική του δράση και εμπειρία.

Εάν δεν έχουν επισυναφθεί στην αίτηση τα πα-

ραπάνω δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται

εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυ-
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Π
οσό ύψους 380 εκατ. ευρώ περί-
που, συνολικά θα καταβληθεί σε
747.768 δικαιούχους την περίοδο

1-5 Μαρτίου για αποζημιώσεις και ενι-
σχύσεις που έχουν να κάνουν εν μέρες
και με την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας ενώ ξεχωρίζει η κατα-
βολή στις 5 Μαρτίου, της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέ-
θηκαν σε αναστολή τον Φεβρουάριο.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων θα γίνουν στις 5 Μαρ-
τίου οι καταβολές για

- Αναστολές συμβάσεων εργασίας μη-
νός Φεβρουαρίου.

- Αναστολές συμβάσεων εργασίας πα-
ρελθόντων μηνών για τις οποίες έχουν
υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις.

- Μονομερείς δηλώσεις τουρισμού, πα-
ρελθόντων μηνών.

- Καθώς από τον μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ» και επίδομα αδείας.

Το συνολικό ύψος αυτών των πληρω-
μών είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ
και αφορά 570.000 περίπου δικαιούχους.

Από τον ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο

1-5 Μαρτίου καταβολές που περιλαμβά-
νουν τακτικές πληρωμές:

- 10,5 εκατ. ευρώ σε 17.700 δικαιού-
χους για επιδόματα ασθενείας, μητρότη-
τας, κηδείας.

- 17 εκατ. ευρώ σε 920 δικαιούχους για
την απονομή εφάπαξ.

- 530 χιλ. ευρώ σε 530 δικαιούχους για
το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα
συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

- 5.500 χιλ. ευρώ σε 11 δικαιούχους για
κληρονομικές παροχές επικουρικής σύ-
νταξης.

Στις έκτακτες πληρωμές του ΕΦΚΑ πε-
ριλαμβάνονται

321 χιλ. ευρώ σε 907 δικαιούχους για
τη συμπληρωματική καταβολή δωρόση-
μου.

Από τον ΟΑΕΔ
Από τον ΟΑΕΔ θα πληρωθούν:
- 52 εκατ. ευρώ σε 116.000 δικαιού-

χους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας

και επιδομάτων.
- 42,2 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιού-

χους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων απασχόλησης.

- 6,5 εκατ. ευρώ σε 12.700 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιδόματα ανεργίας
Επιπλέον, από τη Δευτέρα, ξεκίνησε η

καταβολή του πρώτου μήνα της παράτα-
σης των επιδομάτων ανεργίας που έλη-
ξαν τον Ιανουάριο, μετά την απόφαση για
τη δίμηνη παράταση των επιδομάτων
ανεργίας που έληξαν ή λήγουν εντός του
πρώτου διμήνου του έτους, στο πλαίσιο
των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη
στήριξη της αγοράς εργασίας.

Η καταβολή της παράτασης της τακτι-
κής επιδότησης ανεργίας, της επιδότη-
σης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοη-
θήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμέ-
νων, θα ολοκληρωθεί αυτόματα με κα-
τάθεση στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτεί-
ται καμία ενέργεια των δικαιούχων και
δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευ-
σης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλη-
σης (ΚΠΑ2).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
ΟΑΕΔ, η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα
εξής ποσά:

- Τακτική επιδότηση ανεργίας - έως
798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως),
προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προ-
στατευόμενο μέλος.

- Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολου-
μένων - έως 798,5 ευρώ (έως 399,25
ευρώ μηνιαίως).

- Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας - έως
400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).

Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή
τους εντός του Ιανουαρίου, η καταβολή
του δεύτερου μήνα παράτασης θα ολο-
κληρωθεί εντός του Μαρτίου. Για όσους
ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή
τους εντός του Φεβρουαρίου, η κατα-
βολή του ποσού που αντιστοιχεί στον
πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκλη-
ρωθεί εντός του Μαρτίου και η καταβολή
του δεύτερου μήνα παράτασης θα ολο-
κληρωθεί εντός του Απριλίου.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς εντός τριών ερ-
γάσιμων ημερών, μετά την καταβολή
τους από τον ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν
άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοι-
χεί η παράταση και δεν έχουν επωφελη-
θεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης.
Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να
εργάζονται στο διάστημα της παράτασης,
θα λάβουν ποσό αναλογικό με βάση τις
ημέρες ανεργίας τους.

Ημέρες για αποζημιώσεις και επιδόματα Παρατείνεται η ημερομηνία 
απογραφής γεωργικών 
ελκυστήρων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστή-
ρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 173/44559/11-
02-2021 (ΦΕΚ 696/Β/2021), δόθηκε παράταση στην απο-
γραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που
είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας είτε αυτή που διαθέ-
τουν δεν έχει εθνική έγκριση, έως και τις 31/12/2021.

Η Διεύθυνση καλεί όλους τους ιδιοκτήτες αντίστοιχων γε-
ωργικών ελκυστήρων να προχωρήσουν στις αναγκαίες προ-
σαρμογές (τοποθέτηση εγκεκριμένης διάταξης προστασίας
και επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας), μέχρι την ημερομηνία
αυτή.  Επισημαίνεται  ότι από 01/01/2022 η κυκλοφορία
όλων των τρακτέρ χωρίς εγκεκριμένου τύπου διατάξεις προ-
στασίας ή χωρίς καθόλου διατάξεις προστασίας θα είναι παρά-
νομη ενώ  δεν θα μπορεί να  γίνεται καμία διοικητική πράξη
που τα αφορά. Η συγκεκριμένη  διάταξη  αφορά τόσο στα
τρακτέρ των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας δεν αναγράφουν
τίποτα, όσο και στα τρακτέρ με σχετικά πρόσφατες άδειες κυ-
κλοφορίας, στις οποίες όμως αναγράφεται αντίστοιχος ειδικός
περιορισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, παρακα-
λούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυση Αγροτικής Οικονομίας
της Περιφέρειας Ηπείρου, στο τηλέφωνο 2651364120. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο νέος εκλογικός νόμος 
στην ΠΕΔ Ηπείρου

Σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι, μεταξύ άλλων:
- Διαμόρφωση τελικών προτάσεων επί του σχεδίου

νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή
Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νό-
μου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύ-
σταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλά-
δος (ΙΠΕ).

- Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτε-
ρικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργά-
νωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτε-
ρικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Εσωτερικών».

- Προγραμματισμός δράσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο
πλαίσιο του «Ελλάδα 2021».

- Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με της μετα-
κινήσεις και την επανέναρξη δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ιω-
αννίνων προς και από τα χωριά του Νομού.

δρομικώς, το εμπρόθεσμο των

αιτήσεων κρίνεται με βάση την

ημερομηνία που φέρει ο φάκε-

λος αποστολής, ο οποίος, μετά

την αποσφράγισή του, επισυνά-

πτεται στην αίτηση του υποψη-

φίου.

Λοιπές πληροφορίες 

Ο δικηγόρος θα υπάγεται οργα-

νικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Ιωαννίνων και θα

ακολουθεί την προβλεπόμενη

από την κείμενη νομοθεσία υπη-

ρεσιακή εξέλιξη. 

Οι όροι αμοιβής του καθορίζο-

νται σύμφωνα με τις διατάξεις

της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.

4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015

τεύχος Πρώτο) και υπόκειται

στην ασφάλιση του Ταμείου Νο-

μικών και λοιπών νομίμων κρα-

τήσεων. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων

στη διαδικασία επιλογής, προϋ-

ποθέτει ανεπιφύλακτα απο-

δοχή των όρων της προκήρυ-

ξης. 

Η επιλογή θα γίνει από Πεντα-

μελή Επιτροπή, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2

περ. β του ν. 4194/2013, όπως

έχει τροποποιηθεί με τις διατά-

ξεις του άρθρου 60 του ν.

4370/2016 και ισχύει και η οποία

θα αποτελείται από: 

α. Ένα μέλος του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους με βαθμό

τουλάχιστον Δικαστικού Πληρε-

ξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο

αναπληρωτή του, που ορίζεται

από τον Πρόεδρο του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους. 

β. Τρεις (3) Δικηγόρους, από

τους οποίους ο ένας με δεκαπε-

νταετή τουλάχιστον ευδόκιμη

δικηγορική υπηρεσία, που ορί-

ζονται από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Δικηγορικού Συλλό-

γου Ιωαννίνων. 

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του νο-

σοκομείου με τον αναπληρωτή

του. Προς τούτο ορίστηκε ο Δι-

ευθυντής της Διοικητικής- Οικο-

νομικής Υπηρεσίας του Νοσοκο-

μείου  κ. Αλεξίου Κωνσταντίνος,

με αναπληρώτρια αυτού την

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης

Διοικητικού κα Τζίρκα Μαρίνα . 

Καθήκοντα Προέδρου της επι-

τροπής ασκεί το μέλος του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους

ή ο νόμιμος αναπληρωτής του

και καθήκοντα γραμματέα της

Επιτροπής θα ασκήσει η υπάλ-

ληλος του νοσοκομείου του

κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικο-

νομικού, κα Πανταζή Αικατε-

ρίνη. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αι-

τήσεις και τα δικαιολογητικά

των υποψηφίων και θα τους κα-

λέσει σε ατομική συνέντευξη. 

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από

την τελευταία ατομική συνέ-

ντευξη, η Διοίκηση του Νοσοκο-

μείου θα εκδώσει αιτιολογημένη

απόφαση με τη σειρά αξιολόγη-

σης των υποψηφίων. Η από-

φαση της Επιτροπής είναι υπο-

χρεωτική για το νοσοκομείο και

ισχύει μόνο για τη θέση που

προκηρύχτηκε. Το νοσοκομείο

οφείλει μέσα σε ένα μήνα από

τη δημοσίευση της απόφασης

να προσλάβει τον επιλεγέντα

και να γνωστοποιήσει στο Δικη-

γορικό Σύλλογο Ιωαννίνων την

ανάληψη υπηρεσίας. 

Ο επιλεγείς δικηγόρος θα πρέ-

πει να μην έχει τα κωλύματα

διορισμού, που ισχύουν για τους

προσλαμβανόμενους στο Ελλη-

νικό Δημόσιο και θα πρέπει να

καταθέσει κατά το χρόνο διορι-

σμού του στο Πανεπιστημιακό

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

που προβλέπονται από τις ισχύ-

ουσες διατάξεις. 

Η παρούσα προκήρυξη να δημο-

σιευτεί σε δυο τοπικές ημερή-

σιες εφημερίδες. Πληροφορίες

θα δίνονται από το Τμήμα Διαχ.

Ανθρ. Δυναμικού του Νοσοκο-

μείου κα Μπλάτσιου Μαρία,

Προϊσταμένη τηλ. 2651099550,

τις εργάσιμες ημέρες και τις

ώρες 12.00 μέχρι 14.00.

Κοινοποίηση : 

Στον Πρόεδρο της επιτροπής,

που ορίζεται από το Νομικό Συμ-

βούλιο του Κράτους. 

Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού

Συλλόγου Ιωαννίνων. 

Στο κατάστημα του Πρωτοδι-

κείου Ιωαννίνων

Στα γραφεία του Δικηγορικού

Συλλόγου Ιωαννίνων. 

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν.3861/2010

(Α'112). 

Στην Ηλεκτρονική Δ/νση dpnp_

a@moh.gov.gr του Υπουργείου

Υγείας. 

Στην 6η ΥΠΕ προκειμένου να

αναρτηθεί στον ιστότοπό της. 

Στον πίνακα ανακοινώσεων και

στον ιστότοπο του Νοσοκομείου

www.uhi.gr

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Ι.

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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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 
http://www.epirus-orthodontics.gr • email:

info@epirus-orthodontics.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ε ι δ ι κ ό ς   Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

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



Κ
ανέναν δεν άφησε απόλυτα ικανοποιη-
μένο, ταυτόχρονα όμως και κανείς δεν
έμεινε δυσαρεστημένος από την έκβαση

της αναμέτρησης της Κυριακής στη Λαμία, που
βρήκε την τοπική ομάδα ισόπαλη χωρίς τέρ-
ματα με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. 

Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στη
διάρκεια του αγώνα, μετρώντας λιγοστές κλα-
σικές ευκαιρίες να πετύχουν το γκολ, που θα
τους εξασφάλιζε σε μεγάλο ποσοστό τη νίκη. Η
δύναμη, το συνεχές πρέσινγκ σε όλο το γή-
πεδο, οι προσωπικές μονομαχίες κυριάρχησαν
στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ να είναι καλύτε-
ρος στο α’ ημίχρονο, αλλά να οπισθοχωρεί
στο δεύτερο μέρος, όπου η Λαμία ήταν καλύ-
τερη και πιο επικίνδυνη.

Το τελικό αποτέλεσμα πάντως κρίνεται δί-
καιο, κάτι στο οποίο συμφώνησαν και οι δύο
προπονητές και ο ΠΑΣ πλέον ξεκίνησε να προ-
ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου
στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟ στη ρεβάνς του 2-1
του πρώτου αγώνα.

Ένα παιχνίδι που υπό προϋποθέσεις μπορεί
να αποδειχθεί σε ιστορικής σημασίας για τους
Γιαννιώτες, που θα διεκδικήσουν την πρό-
κριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ως αου-
τσάιντερ, έχοντας το πλεονέκτημα της νίκης
του πρώτου αγώνα.

Η αποστολή αναχώρησε από τη Λαμία κα-
τευθείαν για την Αθήνα, όπου και προπονή-
θηκε χθες και σήμερα, ώστε να αποφύγει επι-
πλέον μετακινήσεις. Ο χρόνος είναι πιεστικός,
για τον ΠΑΣ που θα αντιμετωπίσει και πάλι
τον ΠΑΟ το προσεχές Σάββατο στους «Ζωσι-
μάδες» για το πρωτάθλημα. Εκτός αποστολής
είναι οι Σιόντης και Οικονομόπουλος που εί-
ναι τραυματίες. Οριστικά παρελθόν από τν
ΠΑΣ είναι και ο Λέο, που βρίσκεται ήδη στη
Λετονία για να συνεχίσει την καριέρα του στη
Σκόντο Ρίγα.

Ο αγώνας στη Λαμία
Η αναμέτρηση στη Λαμία ξεκίνησε με τους

γηπεδούχους πιο επιθετικούς, να δημιουργούν
επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του ΠΑΣ,
χωρίς όμως τη μεγάλη ευκαιρία. Από το 15’ οι
Γιαννιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους, πίε-
σαν εξαιρετικά, κινήθηκαν γρήγορα στην επί-
θεση και έχασαν τις καλύτερες ευκαιρίες τους

στο 26’ με τον Επασί να εξουδετερώνει κε-
φαλιά του Κάργα και στο 29΄να σταματά τον
Κρίζμαν σε τετ α τετ και τον Καρτάλη με φάουλ
εκτός περιοχής.

Ακολούθησαν κάποια σουτ των Γιαννιωτών
που δε βρήκαν στόχο. Στο β’ ημίχρονο η Λα-
μία ήταν πιο επιθετική και απειλητική, με τον
ΠΑΣ να έχει ένα πολύ κακό δεκάλεπτο μεταξύ
60’ – 70 ’. Ο Λοντίγκιν στο 66’ στάθηκε τυ-
χερός όταν σε σουτ του Αραμπούλι από τα τρία
μέτρα έδιωξε τη μπάλα ενστικτωδώς.

Ο ΠΑΣ ισορρόπησε το παιχνίδι με τις αλλα-
γές στη συνέχεια, για να φτάσουμε στις καθυ-
στερήσεις, όταν ο Μιλιντσεάνου, έφυγε μόνος
στην αντεπίθεση μετά από λάθος των γηπε-
δούχων, αλλά ο Επασί πρόλαβε και έδιωξε τη
μπάλα έξω από την περιοχή του.

Το αμυντικό δίδυμο Κάργα – Εραμούσπε
ήταν οι κορυφαίοι για τον ΠΑΣ, με τους Λο-
ντίγκιν, Σάλιακα, Παμλίδη και Καρτάλη να
ακολουθούν. 

Λοντίγκιν: «Όλα για 
την πρόκριση με ΠΑΟ»

Ο Γιούρι Λοντίγκιν χαρακτήρισε επίσης δί-

καιο το αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στο αυ-
ριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟ.

«Δεν θα έλεγα ότι ήταν μεγάλη απόκρουση,
ίσως στάθηκα λιγάκι τυχερός που έγινε το
σουτ πάνω μου. Νόμιζα ότι ήταν οφσάιντ ο
παίκτης της Λαμίας, γιατί ήταν πολύ μπροστά.
Από εκεί και πέρα όμως, δεν θέλω να σταθώ
σ’ αυτή τη φάση, θέλω να σταθώ στο ότι τα
παιδιά το πάλεψαν, κράτησαν το μηδέν και εί-

ναι πολύ σημαντικό. Και οι δύο ομάδες άξιζαν
τον βαθμό. Τα περιμένουμε (σ.σ τα παιχνίδια
με ΠΑΟ) όπως κάθε ματς. Είναι σαφώς πολύ
δύσκολο να παίζεις στην έδρα του. 

Σκεφτόμαστε πρώτα το ματς του κυπέλλου,
προετοιμαζόμαστε ήδη από τώρα γι’ αυτό το
ματς. Θα κάνουμε την αποθεραπεία μας και
μετά συγκεντρωμένοι θα τα δώσουμε όλα για
να περάσουμε στην επόμενη φάση».

Και τώρα η πρόκριση στα ημιτελικά
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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)

Τι δήλωσαν οι προπονητές

Αργ. Γιαννίκης: «Γενικά ήταν ένα δυναμικό παιχνίδι,
με πολλές μονομαχίες. Πιστεύω ότι αντεπεξήλθαμε. Κάθε
ομάδα, είχε από 1-2 ευκαιρίες σε κάθε ημίχρονο. Είχαμε
παραπάνω προϋποθέσεις που δεν τις αξιοποιήσαμε, δεν
είχαμε καθαρή τελευταία πάσα. Ήμασταν αφοσιωμένοι
μόνο στη Λαμία και το δύσκολο σημερινό παιχνίδι. Η Λα-
μία είχε καλά αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό, είναι
σκληρή ομάδα, καταφέραμε να μη δεχτούμε γκολ για
δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θέλαμε σίγουρα να σκο-
ράρουμε σε κάποια ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός θα μας
απασχολήσει από σήμερα το βράδυ».

Μιχ. Γρηγορίου: «Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, αν μη τι άλλο δεν το
χάνεις. Είχαμε μεσοβδόμαδα ματς εμείς με την ΑΕΛ, ενώ τα Γιάννενα ήρθαν πιο ξεκού-
ραστα. Όμως ήταν καλύτερη η εικόνα μας στο β’ ημίχρονο. Πιέσαμε ψηλά, θέλαμε να
διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς και όχι μόνο τον έναν, χάσαμε μία τεράστια ευκαιρία
με τον Αραμπούλι και βέβαια η φιλοσοφία μας ήταν να πετύχουμε ένα γκολ. Δεν τα  κα-
ταφέραμε, αλλά από την άλλη και ο ΠΑΣ από δικό μας λάθος - δώρο στο 92’ είχε τερά-
στια φάση να πετύχει ένα τέρμα και στο α’ είχε. Γενικά μέτριο ποιοτικά ματς, θεωρώ δί-
καιο το αποτέλεσμα, συνεχίζουμε και κοιτάμε το επόμενο ματς».
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Περπατώντας στη λίμνη είναι σαν να έχουμε πια μία συνεχή επανάληψη του τοπίου.

Δύο βιβλία για το θέμα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και των συνεπειών της. Το διεθνώς
αναγνωρισμένο μυθιστόρημα "Πατρίδα" του Φ. Αραμπούρου, για την τρομοκρατία της

ΕΤΑ, περιγράφει ενδελεχώς τις βαριές συνέπειες που έχουν οι εκτελέσεις στις οικογένειες
των θυμάτων και την κοινωνία, αλλά και στις οικογένειες των τρομοκρατών, δίνει, όμως
πολύ χώρο και στο ζήτημα του διασκορπισμού των φυλακισμένων μακριά από τους οικεί-
ους τους και τις συνθήκες πολύχρονης απομόνωσης στις φυλακές. 
Από την άλλη και ο παγκόσμια αναγνωρισμένος Μπ. Σλινκ («Διαβάζοντας τη Χάνα) στο "Σαβ-
βατοκύριακο" αναλύει τις επιπτώσεις της σκληρής φυλάκισης στους τρομοκράτες που απο-
φυλακίζονται και προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. 

Και τα δύο λογοτεχνικά παραδείγματα εκφράζουν κοινωνίες που βρίσκονται σε φάση στο-
χασμού και αναστοχασμού για τον φαινόμενο της τρομοκρατίας στη Δύση με κίνητρο και
στόχο να εμποδίσουν νέα φαινόμενα ένοπλης δράσης, αλλά και να κατανοήσουν τους
όρους μέσα από τους οποίους παράγεται η ένοπλη βία σε συνθήκες δημοκρατίας.
Ας ρίχνουμε μια ματιά και στο τι συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη ώστε να κατανοούμε την
ιστορικότητα των γεγονότων και να μην καταφεύγουμε μόνο σε κομματικούς διχασμούς και
συγκρούσεις στο πολιτικό επίπεδο. 

Μία ματιά στην Ευρώπη

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ. Όσο ο καιρός θα βελτιώνεται
όλο και περισσότερο ο κόσμος θα
βγαίνει έξω κι αυτό είναι καλό γιατί ο
συνωστισμός πολλών μέσα στα σπί-
τια είναι χειρότερη επιλογή. Μαζί

όμως μπορεί να υπάρξει και μία χαλά-
ρωση των μέτρων ενώ ακόμα δεν έχει

περάσει ο Μάρτιος, κλασσικός μήνας των
λοιμώξεων. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος πρέπει να πέσει
στη σωστή ενημέρωση του κόσμου και όχι τόσο στο κλίμα
απαγορεύσεων. Πλέον ο κόσμος πρέπει να πείθεται…

+
ΧΩΡΟΙ. Ας μην μας πάρει και
χίλια χρόνια να συζητάμε
για το νέο δημαρχείο της
πόλης. Σιγά σιγά θα πρέπει
να ανοίξει η συζήτηση επί
της ουσίας για πολλά δημό-
σια κτίρια και χώρους και όλοι
θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κά-
νουν προτάσεις, Γιατί έχει περάσει καιρός από
όταν ασχοληθήκαμε με τον δημόσιο χώρο και
πρέπει να καλυφθούν τα κενά.

--

Δεν είναι υπερβολική, αλλά ούτε η πρωτό-
γνωρη η συζήτηση που άνοιξε για τη λει-

τουργία των πανεπιστημίων και ειδικά των σχο-
λών που έχουν εργαστήρια και κλινικές. Από πέ-
ρυσι τέτοιο καιρό είχε τεθεί το ζήτημα ενώ μέ-
χρι και πολύ πρόσφατα οι φοιτητές της Ιατρικής
κι άλλων Τμημάτων κινητοποιούνταν ώστε να
συνεχιστεί το κλινικό έργο και να ολοκληρώ-
σουν με επάρκεια τις σπουδές τους. 

Από τη στιγμή που λειτουργούν τα σχολεία
γιατί να μη λειτουργούν και τα πανεπιστήμια
στα οποία φοιτούν ενήλικες που μπορούν να
τηρήσουν τα μέτρα αποστασιοποίησης;

Ακόμα περισσότερο, γιατί δεν βρίσκονται λύ-
σεις για τους σπουδαστές τελευταίων ετών των
σχολών που είναι σε κλινικές ή πρέπει να κά-
νουν πρακτική;

Και μία από τις λύσεις θα ήταν τα συνεχή τεστ
και η άμεση ιχνηλάτηση σε περίπτωση μόλυν-
σης.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι σκέφτεται κάποιες
λύσεις, ο χρόνος όμως περνά και φαίνεται ότι
θα ωθηθεί η κατάσταση ως… τις διακοπές του
Πάσχα και βλέπουμε. 

Τώρα ειδικά τελειόφοιτους που πρέπει να
έχουν και κλινικές σπουδές θα μπορούσαν να
βρεθούν λύσεις. Ακόμα και ο μαζικός εμβολια-
σμός θα μπορούσε να εξεταστεί- άλλωστε δεν
είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών και των
καθηγητών τους. 

Το ζήτημα συνολικά για τα πανεπιστήμια και
τα μαθήματα όλων των ετών προσκρούει πάνω
στις μετακινήσεις των φοιτητών από περιοχή σε
περιοχή. Κι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρό-
βλημα αλλά διεθνές, αφού η τηλε- εκπαίδευση
έχει γενικευτεί. 

Κατά συνέπεια, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν
θέλει κάποιος στην κυβέρνηση από… λάθος
υπολογισμό να συνεχισθούν οι ανώτατες σπου-
δές στη χώρα. Το βαθύτερο ζήτημα είναι αν εί-
μαστε στο χρονικό σημείο εκείνο ώστε να αλ-
λάξει η πολιτική των lockdown και να πάμε σε
λελογισμένη όπως λέγεται, σταδιακή, άρση των
μέτρων. Είναι το αντίστοιχο ερώτημα για πού τί-
θεται για την αγορά ή και για την εστίαση. Είμα-
στε σε ένα τέτοιο οριακό σημείο για να σκε-
φτόμαστε εναλλακτικές λύσεις; Τα στοιχεία από
την έξαρση της πανδημίας δείχνουν ότι όχι. Για
αυτό και όλα παραπέμπονται για τον Μάιο και
τον Ιούνιο με την ελπίδα ότι η πρόοδος των εμ-
βολιασμών και ο καλύτερος καιρός θα δώσει πε-
ρισσότερες επιλογές στα χέρια όλων μας. 

Το όριο των αποφάσεων
για το άνοιγμα

Όλα παραπέμπονται για τον Μάιο 

και τον Ιούνιο με την ελπίδα ότι 

η πρόοδος των εμβολιασμών και 

ο καλύτερος καιρός θα δώσει 

περισσότερες επιλογές στα χέρια όλων μας

fkaramitsos@yahoo.gr


