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Το «Κέντρο για το Παιδί» που θα δημιουργηθεί στο παλιό Άσυλο Ανιάτων
παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά την έγκριση χτες της δημοπράτη-

σης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
Για τον Δήμο «πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στην
καρδιά του αστικού ιστού που αφενός θα αξιοποιήσει τις παλιές και εγκατα-
λειμμένες εγκαταστάσεις του «Ασύλου Ανιάτων» και αφετέρου θα δημιουρ-
γήσει σημαντικές κοινωνικές υποδομές. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη πα-
ρέμβαση θα αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή και θα ικανοποιηθεί ένα αί-
τημα ετών των κατοίκων». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ήπειρος» με προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων ευρώ.  Σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην μελέτη στους χώρους του Ασύλου Ανιάτων θα
κατασκευαστεί κτίριο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ επιφάνειας 635 τετραγωνικών το οποίο θα
έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες
των ατόμων με αναπηρία και θα περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους χώ-
ρους -αίθουσες-γραφεία για την εύρυθμη λειτουργία του
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Άνοιξε ο δρόμος για το
«Κέντρο για το Παιδί»

Η αναρρίχηση δίνει ώθηση
στον εναλλακτικό τουρισμό
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Προβληματισμός για τον ρόλο
των Δημοτικών Ενοτήτων

Στις οριστικές της θέσεις και προτάσεις στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο εκλογικό
νόμο, με τον οποίο καταργείται μεταξύ άλλων
η απλή αναλογική, κατέληξε η ΠΕΔ Ηπείρου
στη συνεδρίασή της το μεσημέρι της Τρίτης.
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Ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό
και σε λειτουργία

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θέλει να είναι
ανοιχτό, να λειτουργήσει ώστε να μη χαθεί
το εξάμηνο από τη μη διενέργεια εργαστη-
ρίων και κλινικών και να επιλύσει μόνο του
τα προβλήματα χωρίς την επέμβαση αστυ-
νομικών δυνάμεων.
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Οριζόντια μείωση 50% σε
όλες τις κατηγορίες τελών

Σε αναπροσαρμογή τελών προχωρά ο Δή-
μος Ιωαννιτών με στόχο να στηρίξει την επι-
χειρηματικότητα που πλήττεται από την
πανδημία και κυρίως τον χώρο της εστία-
σης.

» 9 Χρόνια τα προβλήματα 
των εξωτερικών φρουρών 
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Διευρύνει τις δράσεις του το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου
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Προτάσεις ανάπτυξης 
για το Πανεπιστήμιο 
στην Πρέβεζα
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Ενισχύεται 
ο ΠΑΣ WBC ενόψει 
επανέναρξης της Α1
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Το 2-1 του πρώτου αγώνα θα υπερασπιστεί ο ΠΑΣ 
σήμερα (20.00) στη Λεωφόρο απέναντι στον ΠΑΟ 

Χωρίς άγχος στο 
ραντεβού με την ιστορία

» 15
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Τα αιτήματά τους παρουσίασαν 
οι εργαζόμενοι στην Εξωτερική Φρουρά 
του σωφρονιστικού καταστήματος 
Σταυρακίου, σε μία συμβολική κίνηση…

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας

Με την απόφαση για την δημοπράτηση του Κέντρου
για το Παιδί ολοκληρώθηκε μία επίπονη διαδικασία
για τον Δήμο και τις υπηρεσίες. Το έργο είναι ένα από
τα σημαντικότερα και για την περιοχή αλλά και για
τα παιδιά με τα ειδικά χαρίσματα. Ένας χώρος εγκα-
ταλειμμένος και αποκομμένος από την γειτονιά θα
αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο και θα γίνει ένα
ζωντανό κύτταρο της περιοχής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛ 43
ΞΕΝΗΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 2 (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 35 
08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΩΜΑ ΠΑΣΧΙΔΗ 2 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μάρτιος

2021

06:56

Τετάρτη

3

Ευτροπίου,

Βασιλάκου Μαρτ., 

Κλεονίκου

18:20

ο καιρός....

Για την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπε-
ται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν Β-ΒΑ, ασθενείς έως μέτριοι. Η θερμο-
κρασία θα φθάσει σήμερα Τρίτη τους 14
βαθμούς Κελσίου, αύριο Τετάρτη θα κυμαν-
θεί από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου και την
Πέμπτη θα κυμανθεί από 3 έως 16 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
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Τ
ο «Κέντρο για το Παιδί» που θα δη-
μιουργηθεί στο παλιό Άσυλο Ανιά-
των παίρνει το δρόμο της υλοποίη-

σης μετά την έγκριση χτες της δημο-
πράτησης στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ιωαννιτών.

Για τον Δήμο «πρόκειται για μία από τις
σημαντικότερες παρεμβάσεις στην καρ-
διά του αστικού ιστού που αφενός θα
αξιοποιήσει τις παλιές και εγκαταλειμμέ-
νες εγκαταστάσεις του «Ασύλου Ανιάτων»
και αφετέρου θα δημιουργήσει σημαντι-
κές κοινωνικές υποδομές. Επιπλέον με τη
συγκεκριμένη παρέμβαση θα αναβαθμι-
στεί η ευρύτερη περιοχή και θα ικανοποι-
ηθεί ένα αίτημα ετών των κατοίκων».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με προϋπο-
λογισμό τριών εκατομμυρίων ευρώ.  

Τι θα γίνει
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην

μελέτη στους χώρους του Ασύλου Ανιά-
των θα κατασκευαστεί κτίριο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
επιφάνειας 635 τετραγωνικών το οποίο
θα έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε
να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες
των ατόμων με αναπηρία και θα περιλαμ-
βάνει όλους τους απαιτούμενους χώρους
-αίθουσες-γραφεία για την εύρυθμη λει-
τουργία του. Το κτίριο θα διαθέτει υπό-
γειο επιφάνειας 175.30 τμ. το οποίο θα
περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Θα κατασκευαστεί επίσης κτίριο ΚΔΑΠ

επιφάνειας 490 τετραγωνικών το οποίο
θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό
και όλους τους απαιτούμενους βοηθητι-
κούς χώρους ώστε να εξυπηρετεί παιδιά
τυπικής ανάπτυξης.

Ο υπαίθριος χώρος θα είναι κατάλληλα
διαμορφωμένος και εξοπλισμένος με
γνώμονα την απρόσκοπτη μετακίνηση
των ατόμων με αναπηρία και θα περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων: Στεγασμένους υπαί-
θριους χώρους, υπαίθριο χώρο παιχνιδιού
με εξοπλισμό και όργανα (παιχνίδια) κα-
τάλληλα για την ανάπτυξη δραστηριοτή-
των και από άτομα με αναπηρία, διαδρο-
μές ποδηλάτου, χώρους πρασίνου και θέ-
σεις στάθμευσης.

Σημαντικό έργο
«Με την απόφαση για την δημοπρά-

τηση του Κέντρου για το Παιδί ολοκλη-

ρώθηκε μία επίπονη διαδικασία για τον
Δήμο και τις υπηρεσίες. Το έργο είναι ένα
από τα σημαντικότερα και για την πε-
ριοχή αλλά και για τα παιδιά με τα ειδικά
χαρίσματα. 

Ένας χώρος εγκαταλειμμένος και απο-
κομμένος από την γειτονιά θα αξιοποιη-
θεί με τον καλύτερο τρόπο και θα γίνει
ένα ζωντανό κύτταρο της περιοχής», υπο-

γράμμισε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρ-
χος έργων Γιώργος Αρλέτος. 

Η Οικονομική Επιτροπή κατά συνε-
δρίασή της χτες προχώρησε ακόμα στην
ανάκληση αποφάσεων δημοπράτησης
ορισμένων έργων και στην εκ νέου δη-
μοπράτησή τους καθώς δεν κατέστη εφι-
κτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τις
31-12-2020.

Άνοιξε ο δρόμος για το «Κέντρο για το Παιδί»
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Χρόνια τα προβλήματα των εξωτερικών φρουρών 

Μ
ε την αντοχή και την υπομονή να
έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά
τους, οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία

Εξωτερικής Φρούρησης του σωφρονιστικού
καταστήματος Σταυρακίου συμμετείχαν στην
πανελλαδική κινητοποίηση που πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη, διεκδικώντας την υλοποίηση
διαχρονικών και επίκαιρων αιτημάτων τους. 

Μία υπηρεσία κομβικής σημασίας για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτη-
σης σε όλη τη χώρα η οποία έχει αποδυναμω-
θεί από προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα
όσο τα χρόνια περνούν, η κατάσταση να γίνε-
ται ολοένα και χειρότερη, αλλά κυρίως περισ-
σότερο επικίνδυνη για τους ίδιους και τους
κρατούμενους. 

Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφεραν οι εκ-
πρόσωποι των εργαζόμενων στην Εξωτερική
Φρούρηση του Καταστήματος των Ιωαννίνων,
ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τις με-
ταγωγές είναι 20ετίας και άνω με εκατοντάδες
χιλιάδες χιλιόμετρα που δεν πληρούν τους
όρους ασφάλειας, ενώ οι ίδιοι υποχρεούνται

για να είναι ασφαλείς, να προμηθεύονται με
ίδιους πόρους τον ατομικό οπλισμό. Όπως ανέ-
φεραν, κάποια από τα περίστροφα που τους
χορηγεί η Υπηρεσία έχουν χρονολογία παρα-
γωγής στη δεκαετία του… 1950 με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται για τους ίδιους και την
Υπηρεσία. Ο πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλή-
λων Εξωτερικής Φρούρησης Ιωαννίνων Δημ.
Μαντζίλας, αλλά και ο Νίκος Παπαγιάννης, μέ-
λος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, σε
δηλώσεις τους στα τοπικά μέσα κατά τη διάρ-
κεια της συμβολικής κινητοποίησης μετέφεραν
την αγανάκτηση και απογοήτευση των συνα-
δέλφων για την πλήρη αδιαφορία της Πολι-
τείας να ανταποκριθεί έστω στο ελάχιστο στην
επίλυση των αιτημάτων τους. «Εργαζόμαστε με
οχήματα 20ετίας, καταργούμε σκοπιές στα Κα-
ταστήματα Κράτησης για να βγουν οι υπηρε-
σίες, υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, η
προκήρυξη για την πρόσληψη 100 ατόμων που
δεν επαρκούν έτσι κι αλλιώς για όλη τη χώρα,
είναι «σον αέρα» για τρία χρόνια και κανείς δεν
αναλαμβάνει την ευθύνη να ανταποκριθεί»,
ανέφερε ο κ. Μαντζίλας.

«Είναι προφανές, ότι η υπομονή έχει τα όριά
της. Πιστεύαμε, ότι με την αλλαγή από το
υπουργείο Δικαιοσύνης στο υπ. Προστασίας
του Πολίτη, θα βελτιωνόταν η κατάσταση,

όμως πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Εκτός από τα μέσα και τις υποδομές, οι συνά-
δελφοι δεν έχουν αποζημιωθεί για χιλιάδες δε-
δουλευμένα ρεπό, που φυσικά δεν πρόκειται
να τα πάρουν, υπάρχουν νυχτερινά πενταετίας
που δεν έχουν μπει σε κανέναν προγραμματι-

σμό», τόνισε ο κ. Παπαγιάννης.
Τέλος, τη στήριξη στον αγώνα και τα αιτή-

ματα των εργαζόμενων στην Εξωτερική Φρού-
ρηση των Καταστημάτων Κράτησης μετέφερε
για λογαριασμό της ΑΔΕΔΥ, ο πρόεδρος του ΝΤ
Ιωαννίνων Χρ. Γρίβας. 

Έγκριση από την ΕΥΔ της διακήρυξης για το έργο 
Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

ανακοινώθηκε χτες ότι διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και
την ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία Κέντρου για το
Παιδί». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.012.686,40 ευρώ και φορέας υλοποίησης εί-
ναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ



Η αναρρίχηση δίνει ώθηση
στον εναλλακτικό τουρισμό

Η
Κόνιτσα και η ευρύτερη περιοχή
της από τα μέσα της δεκαετίας του
1990 κιόλας αποτέλεσε ένα ζω-

ντανό κύτταρο ανάπτυξης των διάφορων
μορφών εναλλακτικού τουρισμού και
εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτή-
των. 

Με ειδικότερη αναφορά σε δραστηριό-
τητες, όπως το ράφτινγκ ή το κανόε κα-
γιάκ, το αλεξίπτωτο πλαγιάς ή η αθλητική
αλιεία στα ποτάμια, η Κόνιτσα ήταν για
πολλά χρόνια το εθνικό επίκεντρο αντί-
στοιχων δράσεων αλλά και φιλοξενίας
αγώνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στην ίδια διαδρομή αναπτύχθηκαν και άλ-
λες δραστηριότητες, όπως η ορειβασία, η
αναρρίχηση, το canyoning και άλλες. 

Μετά από μία μακρά περίοδο όπου αφε-
νός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφε-
τέρου λόγω της πανδημίας, που ενέ-
σκηψε τελευταία, οι αθλητικές και εναλ-
λακτικές δραστηριότητες υποχώρησαν
σημαντικά, ο δήμος Κόνιτσας μέσα από
ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα, όπως το διασυνοριακό πρό-
γραμμα Interreg, υλοποιεί ένα έργο ανά-
πτυξης του εναλλακτικού τουρισμού σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου
και τον δήμο Πρεμετής από την Αλβανία. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με
το ακρωνύμιο EX TOUR, ο δήμος Κόνιτσας
ολοκλήρωσε πρόσφατα την διάνοιξη συ-
νολικά 80 αναρριχητικών διαδρομών σε
τρία διαφορετικά αναρριχητικά πεδία στις
περιοχές «Καλόβρυση, «Μπούση» και
«Αμάραντος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έρ-
γου για την Ελλάδα, ανέρχεται σε 611.240
€ από τα οποία τα 519.554 € θα καλυ-
φθούν από κονδύλια της Ε.Ε. 

Στόχος του έργου, όπως ανέφερε ο δή-
μαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου, μιλώντας
στο ITV είναι η ενίσχυση της τοπικής οικο-
νομίας και η προώθηση της βιώσιμης ανά-
πτυξης της διασυνοριακής περιοχής μέσα
από την ανάδειξη και αξιοποίηση των κοι-
νών φυσικών χαρακτηριστικών που δημι-
ουργούν το ιδανικό πεδίο για την ανά-
πτυξη τουρισμού περιπέτειας/ τουρισμού
των extreme sports. 

Σχολή Extreme Sports
Μάλιστα έκανε γνωστό πως στο πλαίσιο

του έργου προβλέπεται και η εκπόνηση
ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία Σχο-
λής Extreme Sports, από την οποία θα
αποφοιτούν πιστοποιημένοι επαγγελμα-
τίες και εκπαιδευτές. Η Σχολή θα φιλοξε-
νηθεί στην Αναγνωστοπούλειο Σχολή
στην Κόνιτσα. Στο πλαίσιο του έργου θα
διοργανωθεί και μία 4ήμερη θερινή κατα-
σκήνωση (summer camp) στην περιοχή
της Κόνιτσας με την συμμετοχή διεθνούς
φήμης επαγγελματιών του αθλητισμού
περιπέτειας καθώς και συμμετοχή σε θε-
ματικές τουριστικές εκθέσεις στο εξωτε-
ρικό για την προώθηση της διασυνοριακής

περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορι-
σμού στον χώρο των υπαίθριων δραστη-
ριοτήτων αθλητικής αναψυχής. 

Τα τρία πεδία
Τα τρία αναρριχητικά πεδία με τις 80

διαδρομές αναπτύχθηκαν στις εξής πε-
ριοχές.

Ένα σύγχρονο αναρριχητικό πεδίο στην
περιοχή Αμάραντου, δίπλα στα ιαματικά
λουτρά της περιοχής, προσφέροντας εύ-
κολη πρόσβαση, δυνατότητες διαμονής
και πολύ καλή ποιότητα βράχου. Ένα δεύ-
τερο αναρριχητικό πεδίο δημιουργήθηκε
κοντά στο χωριό Καλόβρυση και πολύ κο-
ντά στο Μπουραζάνι που αποτελεί πε-
ριοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τέλος,
δύο χιλιόμετρα από την πόλη της Κόνι-

τσας, δημιουργήθηκε στο φαράγγι του
«Μπούση» ένα αναρριχητικό πεδίο μικρής
και μεσαίας δυσκολίας. Οι εξορμήσεις στα
παραπάνω αναρριχητικά πεδία μπορούν
να συνδυαστούν και με άλλες δραστηριό-
τητες όπως πεζοπορία, ποδήλατο βουνού
ή ακόμα και με επίσκεψη στις φυσικές ια-
ματικές πηγές του Αμάραντου και των Κα-
βασίλων.
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Μακάρι να ήταν αληθινό και ρεαλιστικό, να ερχόταν εται-
ρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο ανθρώπινο
δυναμικό στην περιοχή και να αγόραζαν ή να νοίκιαζαν
εκτάσεις ή ακίνητα…

Θα πει κάποιος, ότι υπάρχουν εταιρείες που ήδη το έκα-
ναν και είναι έτσι, αλλά σε μικρή κλίμακα…

Μπροστά τουλάχιστον σε αυτό που καταβάλλεται προ-
σπάθεια να γίνει ως Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και
Έρευνας…

Διαβάσαμε με προσοχή την πρόταση του κ. Ριζόπουλου,
να βρούμε εμείς (ως τοπική κοινωνία) το χώρο, για τις
εταιρίες, οι οποίες να έρθουν και να δαπανήσουν χρή-
ματα για να φτιάξουν τα κτίρια και τις υποδομές όπου
χρειάζονται, για να λειτουργήσουν και να προσλάβουν
στη συνέχεια το προσωπικό που θέλουν…

Επειδή όμως, το τελευταίο εξάμηνο, διαβάζουμε για
αντίστοιχες σκέψεις και πρωτοβουλίες και σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας, για την προσέλκυση παρόμοιων επεν-
δύσεων, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, ότι αν είχαμε
προχωρήσει με αυτή τη μέθοδο στα Γιάννενα, θα μας
έδινε σημασία κάποιος…

Οι αριθμοί γίνονται κυνικοί, ειδικά όταν μετριούνται σε
χρήματα. Θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να προχωρήσει μία
τέτοια επένδυση, αν ξαφνικά εμφανιζόταν η περιφέρεια
Πελοποννήσου ή η Κρήτης και έλεγε, εμείς έχουμε έτοι-
μες τις υποδομές ή τις δημιουργούμε για εσάς (προς τις
εταιρείες δηλαδή) και αυτές θα έλεγαν, «ευχαριστούμε
δε θα πάρουμε, γιατί βρήκαμε στα Γιάννενα αξιόλογο
προσωπικό»;

Το αν το κόστος κατασκευής είναι 25 ή 30 εκ. ευρώ, προ-
φανώς θα πρέπει να το συζητήσουμε, όπως και με ποιον
τρόπο και από που θα βρεθεί το κεφάλαιο…

Αλλά, ούτε με την στενή ούτε καν με την ευρεία έννοια,
το ανθρώπινο δυναμικό είναι «ιδιοκτησία μας», ώστε να
μπορούμε να θέσουμε άλλους όρους (σαν εκβιασμό δη-
λαδή) στις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν…

Το ακούσαμε και στη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου
την Δευτέρα από την κα Καλογιάννη, αλλά μας φάνηκε,
ότι δεν ακούσαμε καλά…

Πλην όμως το επιβεβαιώσαμε και από άλλη πηγή, ότι εί-
ναι έτσι… 

Ένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν ως εμπόδια
στην «επιστροφή» στην ορθή ονομασία της οδού Παπα-
δοπούλου σε οδό «Νικολάκη Εφέντη» (ή Μιζαντζή, όπως
το πατρικό του) ήταν και το μπέρδεμα, που θα μπορούσε
να προκύψει με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις…

Και πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δύσκολα θα έκανε
αποδεκτή μία τέτοια πρόταση από τον δήμο Ιωαννιτών,
για την ορθή μετονομασία της οδού, ακριβώς για να μην
προκληθεί αναστάτωση στην κοινότητα από τη χρήση
μίας νέας ονομασίας…

Όπως και να έχει πάντως είμαστε σίγουροι, ότι η σωστή
ονομασία της οδού, θα αποκατασταθεί και αυτό θα συνι-
στά και μία αποκατάσταση της πραγματικότητας και της
τιμής που οφείλει η πόλη στον Νικολάκη Εφέντη ή Μι-
ζαντζή για την προσφορά του στην απελευθέρωση της
πόλης…

Και γι’ αυτό θα πρέπει να σταθούμε στην παρέμβαση της
Τατ. Καλογιάννη στο δημ. συμβούλιο, σχετικά με το θέμα
και την αναγκαιότητα της αποκατάστασης της πραγματι-
κότητας, παρά τις δικαιολογίες ή τα προσκόμματα που
ίσως επιχειρήσουν κάποιοι να ξαναφέρουν…
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Να επένδυαν δηλαδή στην τοπική
αγορά και οικονομία, ενισχύοντάς
την, με δικά τους κεφάλαια για τη δη-
μιουργία των υποδομών, πριν ξεκινή-
σουν να επενδύουν στο ανθρώπινο
δυναμικό…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Σ
τις οριστικές της θέσεις και προτάσεις
στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το
νέο εκλογικό νόμο, με τον οποίο κα-

ταργείται μεταξύ άλλων η απλή αναλο-
γική, κατέληξε η ΠΕΔ Ηπείρου στη συνε-
δρίασή της το μεσημέρι της Τρίτης. 

Μία συνεδρίαση, στην οποία δεν εκφρά-
στηκαν επιμέρους διαφοροποιήσεις σε
σχέση με τις θέσεις και προτάσεις των αι-
ρετών – μελών της διοίκησης της ΠΕΔ, πριν
από 20 ημέρες, όταν άνοιξε ο κύκλος της
διαβούλευσης, αλλά με μία βασική διαφω-
νία, μεταξύ των δήμων στις πρωτεύουσες
των Περιφερειακών Ενοτήτων και των ορει-
νών και περιφερειακών δήμων.  

Η ΠΕΔ Ηπείρου προτείνει οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι να εκλέγονται από το
σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων βάσει
σταυροδοσίας και ενιαία, στις έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων και τους μεγά-
λους δήμους. Από κάθε ΔΕ να εκλέγεται
τουλάχιστον ένας δημοτικός σύμβουλος. 

Για τους μικρότερους δήμους καλείται το
υπουργείο να ερευνήσει τον καλύτερο
τρόπο εκπροσώπησης όλων των ΔΕ κάθε
δήμου, για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη εκ-
προσώπηση όλων των ΔΕ.

Θέση και άποψη των αιρετών που εκλέ-
γονται στους μεγάλους αστικούς δήμους
της Ηπείρου, με πρώτον όλων τον δήμαρχο
Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ, συνακόλουθα όμως
και τους δημάρχους των δήμων πρωτευου-
σών, όπως και ορισμένων περιφερειακών,
(π.χ δήμος Πωγωνίου) είναι ότι θα πρέπει
να προβλεφθεί η κατάργηση του διαχωρι-
σμού της εκλογής συμβούλων ανά Δημο-
τική Ενότητα, με τον τρόπο που γίνεται από
την έναρξη ισχύος του «Καλλικράτη», εδώ
και 12 χρόνια δηλαδή. Το βασικό επιχεί-
ρημα είναι πως στα 12 αυτά χρόνια, οι δή-
μοι έχουν αποκτήσει την ωριμότητα και την
εμπειρία να διαχειρίζονται το σύνολο των
γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων στο
πλαίσιο των γεωγραφικών τους ορίων και
ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός των ΔΕ, φα-
ντάζει ως κάτι που πλεονάζει. 

Στον αντίποδα όμως, δήμαρχοι μικρότε-
ρων περιφερειακών δήμων, όπως ο δήμαρ-
χος Ζαγορίου Γ. Σουκουβέλος, ο δήμαρχος
Γ. Καραϊσκάκη Περ. Μίγδος, ο δήμαρχος
Κεν. Τζουμέρκων Χρ. Χασιάκος, αλλά και ο
δήμαρχος Δωδώνης και πρόεδρος της ΠΕΔ
Ηπείρου Χρ. Ντακαλέτσης, στάθηκαν στα
προβλήματα εκπροσώπησης αφενός των
υφιστάμενων Δημ. Ενοτήτων και αφετέρου
στη δυσκολία της διοίκησης και ανταπόκρι-
σης στα πραγματικά προβλήματα της κα-
θημερινότητας των κατοίκων των περιοχών
αυτών, εάν δεν υπάρχει μία τοπική εκπρο-
σώπηση, που με το νέο εκλογικό σύστημα
κα τη μείωση του αριθμού των δημ. συμ-
βούλων ανά δήμο, είναι πολύ πιθανή.

Γενικώς συμφωνία, 
με αστερίσκους

Σε μία γενικότερη κατεύθυνση με πολι-
τικό χαρακτήρα, η ΠΕΔ κατέληξε στην σύμ-
φωνη γνώμη της με την γενική κατεύθυνση
του Νόμου για την αυτοδιοίκηση, με κυ-
ρίαρχη την κατάργηση της απλής αναλογι-
κής και την δυνατότητα εκλογής του δη-
μάρχου από την πρώτη Κυριακή των εκλο-
γών με ποσοστό 43% και άνω. Υπάρχουν
ωστόσο και άλλα σημεία στα οποία χωρούν
βελτιώσεις και τα οποία σύμφωνα με την
τελική απόφαση της ΠΕΔ συνοψίζονται στα
εξής: Η ΠΕΔ Ηπείρου δε συμφωνεί με τη
μείωση των μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου, γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα
στη λειτουργία και διοίκηση των περισσό-
τερων δήμων, ερχόμενη να προστεθεί στη
μείωση που θα προκαλέσει στα Δημοτικά
Συμβούλια, η απογραφή του 2021.

Η ΠΕΔ Ηπείρου προτείνει το κάθε ψηφο-
δέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό, ανε-
ξάρτητα από το όριο των κατοίκων, ξεκινώ-
ντας από τον υποψήφιο δήμαρχο ως  υπο-
ψήφιο εκπρόσωπο κοινότητας ή το τοπικό
συμβούλιο. 

Για την ημερομηνία υποβολής των συν-
δυασμών, προτείνεται κατά πλειοψηφία, να
ορισθεί στις 31 Αυγούστου και όχι στο τέ-
λος Ιουνίου, όπως προτείνει το υπουργείο

Εσωτερικών.
Για την πλειοψηφία της ΠΕΔ Ηπείρου ορ-

θώς καταργείται η λεγόμενη «τέταρτη»
κάλπη για τα τοπικά συμβούλια. Σε σχέση
με τις τοπικές κοινότητες η ΠΕΔ Ηπείρου
προτείνει να μειωθεί το όριο εκλογής πο-
λυμελών οργάνων, από τους 500 στους
300 κατοίκους. Επίσης οι αλλαγές που προ-
βλέπει το νέο σχέδιο νόμου για ύπαρξη κοι-
νού, ενιαίου ψηφοδελτίου σε χωριά κάτω
των 500 (300) κατοίκων, μάλλον θα δημι-
ουργήσει περισσότερα προβλήματα από
όσα θα λύσει, με το να εμφανίζεται ένας
υποψήφιος σε πολλά ψηφοδέλτια.

Για να είναι έγκυρος και να μετάσχει στις
εκλογές ένας συνδυασμός, να διαθέτει εκ-
προσώπους ή υποψηφίους για τοπικά συμ-
βούλια για το 100% των Δημοτικών Κοινο-
τήτων του κάθε δήμου.

Να απαλειφθεί η διάταξη του σχεδίου
νόμου που προβλέπει μη εκλογή εκπρο-
σώπου ή Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινό-
τητα της έδρας του κάθε δήμου.

Η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου
προσαύξηση για τους υποψηφίους των
συνδυασμών στο 120% επί των εκλεγόμε-
νων να ανέβει στο 150%. 

H προσαύξηση στο 150% προβλέπεται
ούτως ή άλλως για τους υποψηφίους των
Δημοτικών Κοινοτήτων.

Προβληματισμός για τον ρόλο
των Δημοτικών Ενοτήτων
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Δημόσια χρηματοδότηση στις συνδέσεις αποχέτευσης
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου αποφάσισε να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η υπο-

βοήθηση των Δήμων : - για την πρόταση έργων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβού-
λευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και 

- για την κατάθεση προτάσεων στο «Ελλάδα 2021», για τις επετειακές εκδηλώσεις
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Υιοθετώντας πρόταση του Δήμαρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.
Ηπείρου ζητά από την Πολιτεία να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων οι συνδέσεις στα έργα αποχέτευσης, σε μικρούς οικισμούς που δεν εί-
ναι σήμερα επιλέξιμοι. Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πωγωνίου Κώστα Καψάλη
σε ένα ακόμα θέμα, θα επιδιωχθεί συνεννόηση με τις Ανώνυμες Εταιρείες του Υπε-
ραστικού ΚΤΕΛ για την αποκατάσταση των δρομολογίων προς απομακρυσμένες πε-
ριοχές, καθώς τα προγράμματα των δρομολογίων έχουν αλλάξει άρδην με την πρό-
φαση των προβλημάτων της πανδημίας. Τέλος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Απολογισμοί
εσόδων – εξόδων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Αντιδρούν στην ίδρυση 
της εταιρίας «Ιαματικές 
Πηγές Ελλάδος»

Στο πνεύμα της απόφασης της ΚΕΔΕ, που ζητά την από-
συρση του σχεδίου νόμου του υπ. Τουρισμού, κινήθηκε
και η απόφαση της ΠΕΔ Ηπείρου για την προοπτική σύ-
στασης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πη-
γές Ελλάδος», που εκτιμάται, ότι ανοίγει το δρόμο της
ιδιωτικοποίησης για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών
σε όλη τη χώρα. 

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, οι δύο εισηγητές, η αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του
δήμου Πρέβεζας Αθηνά Κωνσταντάκη και ο δήμαρχος Κό-
νιτσας Νίκος Εξάρχου αντίστοιχα, περιέγραψαν τις προο-
πτικές που υπάρχουν για τις ιαματικές πηγές των περιο-
χών τους, της Πρέβεζας από τη μία και του Αμαράντου και
των Καβασίλων από την Κόνιτσα, ωστόσο επισήμαναν, ότι
δε μπορεί η προοπτική αυτή, να αφήσει απ’ έξω την τοπική
αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα άλλωστε
με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού για τις ια-
ματικές πηγές, ο εκάστοτε υπουργός Τουρισμού θα είναι
εκείνος που θα έχει την απόλυτη ευθύνη και τον πλήρη
έλεγχο για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Αμφότε-
ροι τόνισαν, ότι δημιουργείται και ένα επιπλέον πρόβλημα
με την έννοια, πως αυτή τη στιγμή υλοποιούνται προ-
γραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια Ηπείρου για τη
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ακόμη
και των οδικών προσβάσεων, και είναι αυτονόητο, ότι δε
μπορεί κανείς να αποδεχθεί, ότι η τοπική κοινωνία δε θα
έχει κανένα ρόλο και λόγο την επόμενη μέρα, όταν μία
ανώνυμη εταιρεία, θα επιχειρήσει να καρπωθεί προς όφε-
λός της, μία υποδομή, που ανήκει σε όλους.

Για τις ιαματικές πηγές της Ηπείρου που έχουν λάβει
σήμα αναγνώρισης φυσικού πόρου, δρομολογούνται πα-
ρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών, στο πλαίσιο του
Interreg, με φορέα υλοποίησης την περιφέρεια Ηπείρου
και τα έργα αυτά θα κινδυνεύσουν, σε περίπτωσης αλλα-
γής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πηγών, όπως τό-
νισε κατά την παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπεί-
ρου κ. Ντακαλέτσης.
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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

EXCLUSIVE PLAN HOTELS SELECTION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: Receptionist.

Χώρος εργασίας: Τμήμα Υποδοχής

Περιγραφικό θέσης: Υπεύθυνη βάρδιας για ξενοδοχείο τεσσά-

ρων αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων. Ακολουθεί τις οδηγίες

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

ταλύματος με αποτύπωση των αποτελεσμάτων, εξυπηρετεί στο

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

τηρεί την σωστή επικοινωνία με συνεργάτες, προμηθευτές και τα

κεντρικά γραφεία κρατήσεων & πωλήσεων του Ομίλου σε καθη-

μερινή βάση.

Υπόλογος στον: Προϊστάμενο Υποδοχής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6982821288



Τ
ο θέμα επανυπολογισμού των
κύριων συντάξεων των συνταξι-
ούχων υπαλλήλων της πρώην

Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), έχει φέ-
ρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάν-
νης, μετά από συνεργασία που είχε
με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων ΑΤΕ.

Στην απάντηση του ο Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Π. Τσακλόγλου, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρει:

«Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
του e-ΕΦΚΑ, με το αριθμ. Τ01/639/
50/21-3-2019 έγγραφό της, έχει ήδη
ενημερώσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Συνταξιούχων ΑΤΕ σχετικά με την νο-
μοθεσία βάσει της οποίας αναπρο-
σαρμόστηκαν οι συντάξεις που κατα-
βάλλονταν κατά την δημοσίευση του
ν. 4387/16 , καθώς και για τον τρόπο
με τον οποίο απεικονίζονται στο οι-
κείο πληροφορικό σύστημα.

Όσον αφορά, πάντως, τη διαδικα-
σία αναπροσαρμογής των ως άνω συ-
ντάξεων, σημειώνεται ότι αυτή πραγ-
ματοποιήθηκε σύμφωνα με όσα προ-
βλέπει το άρθρο 14 του ν. 4387/16,
σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27,
28 και 33 του ιδίου νόμου, όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις
των νόμων 4488/16, 4472/17,
4583/18 καθώς και οι ρυθμίσεις της
οικ./26083/ 887/7-6-16 υπουργικής

απόφασης. Σύμφωνα με τις εν λόγω
διατάξεις, ως βάση για την αναπρο-
σαρμογή της κύριας σύνταξης, λαμ-
βάνεται πάντα ο συντάξιμος μισθός
επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη
χορηγηθείσα σύνταξη (σχετ. το με
αρ.πρωτ. Φ80000/ οικ.60258/1471/
23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
Επομένως ο ισχυρισμός του ως άνω
Συλλόγου, ότι για την κατηγορία των
συνταξιούχων της ΑΤΕ που συνταξιο-
δοτήθηκαν πρόωρα δεν λήφθηκε
υπόψη ασφαλιστικός χρόνος στην
αναπροσαρμογή των συντάξεών
τους, δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι,
αφενός ο χρόνος αυτός αφορά χρο-
νικό διάστημα που διανύθηκε μετά
την συνταξιοδότηση των προσώπων
αυτών και αφετέρου, ο χρόνος αυτός,

δηλαδή από την πρόωρη συνταξιο-
δότηση μέχρι την συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας – παρά το ότι
καταβάλλονταν οι οικείες ασφαλιστι-
κές εισφορές – δεν μπορεί να επηρε-
άσει το ύψος της καταβληθείσας πρό-
ωρης σύνταξης, καθώς δεν προβλε-
πόταν βάσει του Κανονισμού του
πρώην Ταμείου να προσμετράται στο
συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ού-
τως ώστε και να αναπροσαρμόσει τις
σχετικές συντάξεις».

Ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θύμισε την ανέγερση Δημαρχείου 
στη Λαϊκή Αγ. Μαρίνας

Τ
ις θέσεις του για την αξιοποίηση του κτιρίου του
παλιού πανεπιστημίου και κατ’επέκταση της δη-
μιουργίας νέου δημαρχείου παρουσίασε με ανα-

κοίνωσή της η παράταξη Ανεξάρτητη Δημοτική Πρω-
τοπορία με βάση και όσα ανέφερε στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Ν. Γκό-
ντας. 

Πιο αναλυτικά ανέφερε  ότι  «αντί να αισθανόμαστε
ικανοποίηση από την επιτυχία του Δημάρχου να απο-
σπάσει την δέσμευση του Πρωθυπουργού για παραχώ-
ρησή του στο Δήμο, ορισμένοι μεμψιμοιρούν και κα-
ταγγέλλουν. Ουσιαστικά «μας χαρίζουν γάιδαρο  και τον
κοιτάμε στα δόντια».

Η πολυετής αδράνεια της Πολιτείας που είχε την ευ-
θύνη μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτε-

λούσε προσβολή και για  την πόλη και για το ιστορικό
μας Πανεπιστήμιο.

Για το ΚΕΠΑΒΙ «που η προηγούμενη δημοτική αρχή
διατυμπάνιζε ότι όλα είναι έτοιμα για να μεταφερθεί
εκεί το Δημαρχείο ουσιαστικά δεν είχε γίνει κανένα
βήμα για την επίλυση του καθεστώτος της προγραμ-
ματικής σύμβασης που συμμετέχει ο Δήμος έχοντας
παραχωρήσει την έκταση ιδιοκτησίας του με μοναδικό
αντάλλαγμα τον ορισμό ενός μόνο μέλους εκπροσώ-
που του στο Δ.Σ». Τη συμφωνία αυτή χαρακτήρισε «λε-
όντεια»  και την επίλυση των διαφορών «ιδιαίτερα προ-
βληματική που αν δεν καταλήξει σε συμφωνία θα απαι-
τηθεί χρονοβόρα δικαστική προσφυγή».

Με την ευκαιρία αυτή υπενθύμισε στο δημοτικό συμ-
βούλιο και την θέση της παράταξης για ανέγερση του
Δημαρχιακού Μεγάρου στο χώρο της Λαϊκής αγοράς
Αγίας Μαρίνας που είχε δρομολογηθεί κατά την θητεία
του ως Δημάρχου. Είχε μάλιστα προχωρήσει, σημειώ-
νει, η τότε Δημοτική Αρχή σε αλλαγή του χαρακτηρι-
σμού της συγκεκριμένης έκτασης από Γυμναστήριο
(διαδικασία ιδιαίτερα  γραφειοκρατική)  ώστε να είναι
εφικτή η ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου. Παράλληλα
είχε συμφωνηθεί με  τους εκπροσώπους της Λαϊκής
αγοράς η δημιουργία σε πρώτο επίπεδο στεγασμένης
Λαϊκής αγοράς και η εντεύθεν ανέγερση μεγάρου. 

«Όλα αυτά εμπεριέχονται στον τότε  διενεργηθέντα
Διεθνή  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενοποίησης των χώ-
ρων του κέντρου  της πόλης με την παραλίμνια  πε-
ριοχή  που είναι ταυτόχρονα όραμα και έργο πνοής για
την ιστορική μας πόλη».
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ

Η παρουσία της παράταξής 
μας ενοχλεί μερίδα 
της αντιπολίτευσης

Το θέμα πρόσφατης ανάρτησης μέλους της στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης επαναφέρει η παράταξη «Γιάννενα Τώρα» του Άρη Μπαρ-
τζώκα.

«Κανείς δεν έχει το ηθικό πλεονέκτημα a priori. Το ηθικό πλεονέ-
κτημα κατακτάται μέσα από την ηθική στάση ζωής και μέσα από τον ευ-
πρεπή λόγο», σημειώνει και προσθέτει:

«Είναι, λοιπόν, πασιφανές πως τόσο η παρουσία της παράταξής μας
όσο και η συμμετοχή της στη δημοτική αρχή ενοχλεί μερίδα της αντι-
πολίτευσης που θεωρεί πως μόνο εκείνοι έχουν το δικαίωμα να μετέ-
χουν στη διοίκηση του Δήμου ή ότι αυτοί μόνο είναι ικανοί. Όταν μά-
λιστα αποδεικνύεται εμπράκτως η δημιουργική και αποτελεσματική
συμμετοχή των μελών της παράταξής μας στη διοίκηση και στα συμ-
βούλια των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου, μας επιτίθενται
με κάθε πρόσφορο μέσο για να μειώσουν την αξία μας και τη διαφο-
ρετικότητα που πρεσβεύουμε». 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
έργων στους Δήμους 
Κ. Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκη 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύο έργων τοπικής σημασίας σε
Δήμους του Νομού Άρτας. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η δέσμευση
250.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής
προστασίας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως επίσης και η δέ-
σμευση 150.000 ευρώ για έργα ασφαλτόστρωσης στο δήμο Γεωργίου
Καραϊσκάκη (Τοπική Κοινότητα Άνω Πέτρας). Μετά τη δέσμευση τα
ποσά αυτά πιστώνονται στους Δήμους για την άμεση υλοποίηση των
έργων. 

Για την συγκεκριμένη απόφαση ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και Βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, δήλωσε: «Θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Καρα-
μανλή, για την άμεση ανταπόκρισή του στα αιτήματα της τοπικής κοι-
νωνίας. Η αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων είναι επείγον έργο, ενώ η ασφαλτόστρωση δη-
μοτικών οδών στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη, είναι έργο αναγκαίο για την
αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφά-
λειας των πολιτών. Είμαστε εδώ, δίπλα στους πολίτες. Δεν υπάρχουν
μικρά και μεγάλα έργα, υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας που
πρέπει να αναζητούμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για να βελτιώ-
νουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών». 

Δεν προβλέπεται επανυπολογισμός 
των κύριων συντάξεων των υπαλλήλων 

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
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Τ
η θέση του για τις σχέσεις με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον
ρόλο που μπορεί να παίξει στην

Πρέβεζα παρουσίασε ο Δήμαρχος Πρέ-
βεζας Ν. Γεωργάκος με εισήγησή τουθ
στο Δημοτικό Συμβούλιο  επί του
«Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων».

«Οι πολίτες της Πρέβεζας καλωσορί-
ζουν και υποστηρίζουν όχι μόνο απλά
τη λειτουργία του πανεπιστημίου αλλά
και την ανάπτυξη αυτού καθολικά. Ο
Δήμος Πρέβεζας ως τοπική αυτοδιοί-
κηση στο δυνατό των αρμοδιοτήτων
και των δυναμικών που διαθέτει και
εντάσσοντας σε μια win - win σχέση
την ανάπτυξη του τμήματος Πρέβεζας
αλλά και την ευρύτερη συνεργασία
του με την Πρυτανεία του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, βασισμένη στον κε-
ντρικό του στρατηγικό σχεδιασμό ως
προς την ανάπτυξη του και των μελλο-
ντικών καλοδεχούμενων τμημάτων»,
σημείωσε και πρόσθεσε:

«Με τη δυναμική εξωστρεφή μας
δράση και προσχεδιασμένη μελλοντική
μας συμμετοχή σε μια σειρά project για
την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊ-
κών προγραμματικών εργαλείων, είμαι
πεπεισμένος ότι υπάρχει το πεδίο σχε-
διασμού ώστε να βρεθούν δυναμικές
συνεργασίας του Δήμου με το Περιφε-
ρειακό μας Τμήμα Πρέβεζας , ώστε να
αξιοποιηθεί το ακαδημαϊκό ανθρώπινο
δυναμικό και οι σπουδαστές τους τόσο
σε ερευνητικό όσο και σε προγραμμα-
τικό επίπεδο αξιοποίησης οικονομικών
εργαλείων μέσα από το ΕΣΠΑ και ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg,
Life κ.α».

Ανέφερε ακόμα πως: «… λόγω της
ύψιστης σπουδαιότητας της ενίσχυσης
της λειτουργίας του περιφερειακού
τμήματος στην Πρέβεζα, προσωπικά
ήδη έχω επικοινωνήσει με τον αρμόδιο
Υφυπουργό Παιδείας για την Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευσης κ. Άγγελο Συρίγο,
ώστε να του διαβιβάσω το καθολικό αί-
τημα και ανησυχία του Δήμου μας για
την  διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυ-
ξης με ένα νέο τμήμα του Πανεπιστη-
μίου μας στην Πρέβεζας. Δεν κρύ-
βουμε όμως το ενδιαφέρον μας για ένα
νέο τμήμα είτε παράλληλης θεματικής
του υπάρχοντος είτε άλλης κατεύθυν-
σης υψηλών απαιτήσεων και βαθμολο-
γίας στις εισαγωγικές εξετάσεις».

Οι προτάσεις για την περαιτέρω ανά-
πτυξη είναι:

•Ανάπτυξης κτιριακών υποδομών με
κατασκευή φοιτητικής εστίας στην
Πρέβεζα και ανάπτυξη φοιτητικής λέ-
σχης.

•Προγραμματισμός για τη συμμε-
τοχή και ένταξη του τμήματος για την
ανάπτυξη έργων και υποέργων σε προ-
γράμματα που εντάσσεται ο Δήμος. 

•Ανάπτυξη θέσεων intership – stage
δηλαδή πρακτικής σε Δημοτικές Υπη-
ρεσίες που συνάδουν με το αντικεί-
μενο των σπουδών των φοιτητών.

•Ανάπτυξη με αξιοποίηση προγραμ-
μάτων θέσεων εργασίας για τους φοι-
τητές κατά την καλοκαιρινή περίοδο
για την οικονομική τους ενίσχυση. 

•Δημιουργία ειδικής κάρτας εκπτώ-
σεων και προνομιακών προσφορών
από το δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία
με το Επιμελητήριο και τις τοπικές επι-
χειρήσεις.

•Πρωτοβουλία του δήμου για συ-
νεργασία με τις ενώσεις ξενοδόχων και
καταλυμάτων για ειδικά πακέτα φιλο-
ξενίας των γονέων των φοιτητών ή και
μακροχρόνιας μίσθωσης των ίδιων.

•Υλοποίηση κεντρικών events και
συνεδρίων από το Δήμο στις κτιριακές
υποδομές του Πανεπιστημίου και με τη
συνεργασία του τμήματος όπου αυτό
χρειασθεί.

•Αξιοποίηση του δικτύου πόλεων
Πάφου και της Δωδεκάδας για συνερ-

γασίες και συνέργειες του Τμήματος.
•Κοινή διοργάνωση του Τμήματος

του Πανεπιστημίου με το Δήμο το Φθι-
νόπωρο του 2021 στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τους
αντίστοιχους δήμους για την παρου-
σίαση και προβολή του Περιφερειακού
μας Τμήματος.

•Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος
για τη χρήση των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων από τους φοιτητές και
το προσωπικό του πανεπιστημίου.

•Διάθεση των ειδικών συνεργατών
του Δημάρχου και αιρετών  στη Διεύ-
θυνση του Περιφερειακού Παραρτήμα-
τος Πρέβεζας για την εκπόνηση και
υλοποίηση ενός προγράμματος πανελ-
λαδικής προβολής αξιοποιώντας τις
δυναμικές στα ΜΜΕ πανελλαδικής εμ-
βέλειας.

Τέλος, πρότεινε τον ορισμό μιας Επι-
τροπής Εργασίας από τις δύο πλευρές
για την ανασύνταξη και τον εμπλουτι-
σμό του παλαιού μνημονίου συνεργα-
σίας του 2016, η οποία και θα παραδώ-
σει το νέο σχέδιο μνημονίου συνεργα-
σίας μαζί με το χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης των κοινών δράσεων του δια-
στήματος 2021-2023.

Προτάσεις ανάπτυξης για 
το Πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ηλεκτρονικά αντίγραφα 
δικαστικών αποφάσεων 
μέσω του gov.gr

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η εφαρμογή για την ψη-
φιακή αίτηση και  παραλαβή επίσημου ηλεκτρονι-
κού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων από το
Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς και το 

Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η
εφαρμογή θα επεκταθεί το επόμενο χρονικό διά-
στημα και στα υπόλοιπα  δικαστικά καταστήματα της
χώρας.

Η ψηφιακή αίτηση και παραλαβή επίσημου ηλε-
κτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) και εντάσσεται
στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι
ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος
Αλεξανδρής, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπου-
λος.

Η εφαρμογή διαθέτει διεπαφή για την είσοδο των
δικηγόρων στο σύστημα, η οποία γίνεται είτε με κω-
δικούς taxisnet είτε με τη χρήση της σχετικής υπη-
ρεσίας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.
Αφορά δικαστικές αποφάσεις από  το 2015 έως σή-
μερα και είναι προσβάσιμη μέσω του
https://www.go v.gr/ipiresies. 

Η δράση θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμ-
φόρηση των δικαστηρίων, στην καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των πολιτών και  γενικότερα στη μείωση του
διοικητικού φόρτου, εξοικονομώντας παράλληλα
χρόνο και πολύτιμους πόρους. Την αναγκαιότητά
της ενισχύει στη δεδομένη χρονική συγκυρία η υγει-
ονομική κρίση της νόσου covid-19.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις
για την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 6

Εως τις 16 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθούν οι
αιτήσεις για την ένταξη των επαγγελματιών και επι-
χειρήσεων στην  Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο6,
όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Από-
φαση. Μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο6
θα διατεθούν ενισχύσεις από 500 ευρώ έως 50.000
ευρώ στους δικαιούχους ενώ το συνολικό ποσό
ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις έχουν κλεί-
σει με κρατική εντολή η ενίσχυση δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερη από:

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν
απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ια-
νουαρίου 2021,

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απα-
σχολούν έναν έως πέντε εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας την  1η Ιανουαρίου 2021,

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απα-
σχολούν άνω των πέντε εργαζομένων και έως εί-
κοσι εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας
την 1η Ιανουαρίου 2021,

8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απα-
σχολούν άνω των είκοσι εργαζομένων με σχέση
εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ένα από τα βασικά κριτήρια για την καταβολή της
ενίσχυσης είναι να καταγράφεται τον Ιανουάριο μεί-
ωση τζίρου σε  ποσοστό τουλάχιστον 20% και να
μην καταγράφεται αύξηση τζίρου μέσα στο 2020.

Με πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διε-
θνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευ-

ρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημα-
κοπούλου διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Πρέβεζας με

τη στήριξη όλων των επιμελητηρίων της Ηπείρου σήμερα
Τετάρτη στις 18.00 ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Η
εμπορική πολιτική της Ε.Ε.. Πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
και ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας». Στην εκ-
δήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Η κα Ασημακοπούλου θα παρουσιάσει την επικαιροποιη-
μένη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
"Access2Markets", η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο
εργαλείο για την ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτή-
των των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι Πρόεδροι των Επιμε-
λητηρίων Άρτας, Γιάννης Γκολομάζος, Θεσπρωτίας, Αλέ-
ξανδρος Πάσχος και Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου και θα
ακολουθήσει συζήτηση για θέματα επιχειρηματικού και Ευ-
ρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Δεν συμφωνεί στην παραχώρηση
στον Δήμο Ιωαννιτών
Σ

ε θέματα με αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα για την Ήπειρο, αναφέρ-
θηκε στη συνέντευξη τύπου που

παραχώρησε χτες ο επικεφαλής της
περιφερειακής παράταξης «Ορίζοντες
Ηπείρου», Σπύρος Ριζόπουλος: Το
οδικό δίκτυο, την αξιοποίηση του κτι-
ρίου της Δομπόλη, τις επενδύσεις σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το
Τεχνολογικό Πάρκο.

Για την αρμοδιότητα ή μη της Περι-
φερείας για τη συντήρηση της εθνικής
οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας ανέ-
φερε: «Ψάξαμε το θέμα και εντοπίσαμε
το νόμο που βρίσκεται μάλιστα και στο
εγχειρίδιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστα-
σίας όπου ρητά αναφέρει ότι αποκλει-
στικός υπεύθυνος συντήρησης του
συγκεκριμένου οδικού άξονα είναι η
Περιφέρεια Ηπείρου».

Για την αξιοποίησης του παλιού κτι-
ρίου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο
κ. Ριζόπουλος τόνισε πως η παράταξή
του «δεν συμφωνεί στην παραχώρησή
του στον δήμο Ιωαννιτών, ούτε όμως
στην «σπατάλη» χρημάτων εκ μέρους
της Περιφέρειας Ηπείρου».

«Σήμερα τόσο ο Περιφερειάρχης όσο
και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων λειτουρ-
γούν στη λογική ενός ακόμα μπαλώ-
ματος, αφού το κτίριο έτσι όπως είναι
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν εί-
μαι διατεθειμένος να στηρίξω καμία
δαπάνη γιατί ο δήμος δεν έχει χρή-
ματα να το κάνει δημαρχείο, ή για
οποιαδήποτε άλλη λύση χωρίς ανα-
πτυξιακά χαρακτηριστικά», τόνισε ο κ.
Ριζόπουλος.

«Οτιδήποτε δαπανάται από εδώ και
πέρα πρέπει να έχει ανταπόκριση. Για

να φτιαχτεί ξανά το κτίριο τα κόστη εί-
ναι απαγορευτικά. Μόνη λύση είναι το
γκρέμισμα και η δημιουργία μιας επι-
τροπής με στόχο να προσελκύσει ιδιω-
τικό ενδιαφέρον. Γνωρίζω πως υπήρξε
ενδιαφέρον για τη δημιουργία εμπορι-
κού κέντρου, μια λύση ελκυστική μεν,
η οποία δημιουργεί ζήτημα στους μι-
κρομεσαίους δε. Άλλη εναλλακτική εί-
ναι να γίνει ένα ιατρικό διαγνωστικό
κέντρο με την προϋπόθεση το προσω-
πικό του να είναι από την περιοχή. Τέ-
λος μια πιθανή λύση είναι να γίνει εκεί
το τεχνολογικό πάρκο, ή ένα διακομι-
στικό κέντρο όπως αυτά που γίνονται
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», πρό-
σθεσε.

Ο κ. Ριζόπουλος, αναφέρθηκε επί-
σης σε «λάθος που κάνει ο Περιφερει-
άρχης συγχέοντας τη δημιουργία του
Τεχνολογικού Πάρκου με την στέγαση
των εταιριών τεχνολογίας που λει-
τουργούν τα τελευταία χρόνια στα

Γιάννενα».
«Έχουμε ένα όραμα, να βρούμε τον

κατάλληλο χώρο για να δημιουργή-
σουν τα δικά τους κτίρια οι εταιρίες
αυτές, να δημιουργηθεί ένα νέο τε-
χνολογικό πάρκο που να ‘’κουμπώνει’’
με τις επενδύσεις των εταιριών και τέ-
λος να διεκδικήσουμε νέες σχολές για
το πανεπιστήμιό μας οι απόφοιτοι των
οποίων να μπορούν να βρίσκουν κα-
λές και καλοπληρωμένες δουλειές»
πρόσθεσε.

2.353 κρούσματα 
στη χώρα, 
52 στην Ήπειρο

Πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κατέγραψε η χώρα, ενώ
πάνω από 50 είναι τα κρούσματα και στην Ήπειρο.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.353, εκ των
οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 194.582 (ημερήσια μεταβολή +1,2%), εκ των οποίων 51,8%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 60 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.368 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρού-
σμα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 422 (69,9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68
έτη. To 84,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 1.364ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289 (ημερήσια μεταβολή
+11,58%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
291ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44έτη
(εύρος 0,2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστή-
ρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-
CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγ-
μάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.687.088 κλι-
νικά δείγματα, ενώ από Μονάδες Υγείας και κλιμάκια του ΕΟΔΥ
που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.627.965
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 43.055 δειγ-
ματοληπτικοί έλεγχοι.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι23, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.557 θά-
νατοι. Το 95,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

- Στην Ήπειρο είχαμε: 9 κρούσματα στην Π.Ε Άρτας, 21
κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ιω-
αννίνων, 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας.

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ναι στο δίκτυο αποχέτευσης του Ροδοτοπίου
Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου του ΕΣΠΑ προς τον Δήμο Ζίτσας δια-

τυπώνεται η θετική γνώμη της υπηρεσίας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Δίκτυο Απο-
χέτευσης Ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού 1.936.230 ευρώ. 
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Οριζόντια μείωση 50% σε όλες τις κατηγορίες τελών
Σ

ε αναπροσαρμογή τελών προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών
με στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα που πλήτ-
τεται από την πανδημία και κυρίως τον χώρο της εστία-

σης.
Η εισήγηση έγινε χτες από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών

Φώτη Βάββα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την απόφαση ο Δήμος προχωρά σε οριζόντια

μείωση 50% σε όλες τις κατηγορίες τελών και σε όλες τις ζώ-
νες, του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

-Ο τρόπος καταβολής των τελών με δόσεις διαμορφώνεται
ως εξής: 30% (από 50%) για την έκδοση της άδειας και δύο
μηνιαίες ισόποσες δόσεις (35% και 35%) για την εξόφληση των
τελών.

-Μείωση κατά 50% του δικαιώματος χρήσης δημοτικών χώ-
ρων για εγκατάσταση εκδοτηρίων εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ και
σταθμαρχείου ΚΤΕΛ για το έτος 2021.

-Διατήρηση των ίδιων προστίμων για παραβατικές πρακτι-
κές επιχειρήσεων.

Οι κοινόχρηστοι χώροι
Κατόπιν πρότασης του Βασίλη Κοσμά εκ μέρους της παρά-

ταξης «Ιωάννινα 2023» για την μη πληρωμή τέλους για τους
κοινόχρηστους χώρους και πλατείες για ανάπτυξη τραπεζο-
καθισμάτων κατά το διάστημα που οι επιχειρήσεις εστίασης
είναι κλειστές και της θετικής προσέγγισης από τον Θωμά Γιω-
τίτσα εκ μέρους της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» ο αντιδή-
μαρχος Φώτης Βάββας διαμόρφωσε την τελική πρόταση η
οποία προβλέπει την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων από
το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων για διάστημα τεσσάρων μηνών, ήτοι 30%
περαιτέρω μείωση των αντίστοιχων μειωμένων τελών για το
2021.

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των μέτρων πρό-

ληψης της διάδοσης έπληξαν και πλήττουν άμεσα τόσο την
οικονομική θέση του Δήμου όσο και αυτή των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών. Είναι σαφές ότι οι δυσμενείς οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας αλλά και οι αλλαγές που έχει επι-
φέρει αυτή τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο τρόπο
άσκησης της επιχειρηματικότητας θα βαρύνουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα εντός του 2021 την κοινωνική και οικονο-
μική μας δραστηριότητα.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαίο περισσότερο από κάθε
άλλη φορά, ότι ο Δήμος θα πρέπει να διαθέτει τους μηχανι-
σμούς εκείνους και την οικονομική δυνατότητα ώστε να στα-
θεί αρωγός στην τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία,
στηρίζοντας έτσι την κοινωνία, όχι μόνο σήμερα αλλά και τα
επόμενα χρόνια» υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών.

Ο κ. Βάββας υπενθύμισε ότι η δημοτική αρχή μέσα στο 2020
έλαβε μία σειρά μέτρων προς όφελος των επιχειρήσεων και
των κατοίκων. Σήμερα δείχνει και πάλι έμπρακτα την στήριξή
της σε σημαντικούς κλάδους της τοπικής επιχειρηματικότη-
τας και παραμένει σε επαγρύπνηση ώστε να εξετάσει κάθε
άλλη δυνατότητα ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ
Δ.Ε. Ιωαννίνων 
(Α’) Πρώτη Ζώνη:
• Έως και 30 τ.μ. 45,00€/τ.μ. – 2021: 15,40€/τ.μ.
• Από 31-90 τ.μ. 55,00€/τ.μ. – 2021: 18,90€/τ.μ.
• Από 91 τ.μ. και πάνω 75,00€/τ.μ. – 2021: 25,90€/τ.μ.
Α1 Υπο-ζώνη :
• Ο συντελεστής στηνπαραπάνω Υπο-Ζώνη που είναι ενιαίος και έχει
καθοριστεί στα 70,00€/τ.μ.ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων, για το
έτος 2021 διαμορφώνεται στα 35,00€/τ.μ.
(Β’) Δεύτερη Ζώνη:
Ο συντελεστής της ζώνης αυτής προσδιορίζεται ως εξής :
• Έως και  30 τ.μ. 35,00€/τ.μ. – 2021: 11,90€/τ.μ.
• Από 31-90  τ.μ. 45,00€/τ.μ. – 2021: 15,40€/τ.μ.
• Από 91 τ.μ. και πάνω 65,00€/τ.μ. – 2021: 22,40€/τ.μ.
Δ.Ε. Παμβώτιδας 
• (Α’) Πρώτη Ζώνη: 15,00€/τ.μ. – 2021: 4,90€/τ.μ.
• (Β’) Δεύτερη Ζώνη: 10,00€/τ.μ. – 2021:3,50€/τ.μ.
Δ.Ε. Περάματος 
• (Α’) Πρώτη Ζώνη: 15,00€/τ.μ. – 2021: 4,90€/τ.μ.
• (Β’) Δεύτερη Ζώνη: 10,00€/τ.μ. – 2021: 3,50€/τ.μ.
Δ.Ε. Ανατολής 
• (Α’) Πρώτη Ζώνη: 15,00€/τ.μ. – 2021: 4,90€/τ.μ.
• (Β’) Δεύτερη Ζώνη: 10,00€/τ.μ. – 2021: 3,50€/τ.μ.
Δ.Ε. Νήσου 
(Α’) Πρώτη Ζώνη: 
• Από 0-30 τ.μ. 40,00€/τ.μ. – 2021: 14,00€/τ.μ.
• Από 31-90 τ.μ. 50,00€/τ.μ. – 2021: 17,50€/τ.μ.
• Από 91 τ.μ. και πάνω 70,00€/τ.μ. – 2021: 24,50€/τ.μ.
Δ.Ε. Μπιζανίου 
• (Α’) Πρώτη Ζώνη: 15,00€/τ.μ. – 2021: 4,90€/τ.μ.
• (Β’) Δεύτερη Ζώνη: 10,00€/τ.μ. – 2021: 3,50€/τ.μ.

Ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό και σε λειτουργία

Τ
ο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θέλει να είναι
ανοιχτό, να λειτουργήσει ώστε να μη χα-
θεί το εξάμηνο από τη μη διενέργεια ερ-

γαστηρίων και κλινικών και να επιλύσει μόνο
του τα προβλήματα χωρίς την επέμβαση
αστυνομικών δυνάμεων.

Η Σύγκλητος που συνεδρίασε χτες, στην
απόφασή της επισημαίνει τη δυσκολία λει-
τουργίας του Ιδρύματος «λόγω των προβλη-
μάτων που έχει δημιουργήσει η χρόνια υπο-
χρηματοδότηση, καθώς και τον κίνδυνο να χα-
θεί η ακαδημαϊκή χρονιά λόγω της μη πραγμα-
τοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων,
λόγω πανδημίας». 

Για αυτό και κρίνει «αναγκαία την έναρξη της
διενέργειας κλινικών, εργαστηριακών μαθημά-
των και πρακτικών ασκήσεων, τόσο των προ-
πτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών σπου-
δών, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία των
φοιτητών». Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει,
ήδη, παρατείνει με αποφάσεις της Συγκλήτου
το ακαδημαϊκό έτος μέχρι 31-8-2021. «Βασική
προϋπόθεση για να γίνει αυτό εφικτό είναι να
ληφθούν από τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα,
ώστε το τρέχον και επόμενο ακαδημαϊκό έτος
να διεξαχθούν με την παρουσία των φοιτητών»
όπως σημειώνει προτείνοντας «να προχωρήσει
άμεσα ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού
που εμπλέκεται σε εργαστηριακά και κλινικά
μαθήματα, καθώς και να πραγματοποιούνται
συνεχείς έλεγχοι (rapid test) όλων των εμπλε-
κομένων στην εκπαίδευση. Επίσης, ζητείται η
οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για να

αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες του». 
Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο Παιδείας

«να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δια-
σφάλιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του
Ιδρύματος. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων θα συνδράμει με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Ιδρύματος σε αυτή την κατεύθυνση»,
όπως τονίζει.

Για την κατάληψη του κτιρίου της Πρυτα-
νείας από ομάδα φοιτητών από τη Δευτέρα, η
Σύγκλητος ομόφωνα διαπιστώνει πως:

«Αιτήματα που θέτουν οι φοιτητές ευθυ-
γραμμίζονται απόλυτα με τις προηγούμενες
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πα-
νεπιστημίου. 

-  Το Ίδρυμα πρέπει να παραμείνει ανοικτό
και σε πλήρη λειτουργία, ακριβώς για να αντι-
μετωπίσει τα οξυμένα αυτά προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία και την
ψήφιση του νέου νόμου για το Πανεπιστήμιο. 

Η Σύγκλητος διαφωνεί με κάθε παρέμβαση
εξωακαδημαϊκών παραγόντων, ιδιαίτερα δε
της αστυνομίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι σε θέση να
επιλύσει, και θα επιλύσει, τα προβλήματά της
με τους δικούς της τρόπους. Κάθε άλλη ενέρ-
γεια θα δημιουργήσει επικίνδυνες εντάσεις και
περαιτέρω προβλήματα», καταλήγει.

Η Μερόπη Τζούφη
Η βουλευτής Ιωαννίνων και αναπλ. τομεάρ-

χης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη σε

δήλωσή της αναφέρει:
«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Σύγκλητος

και οι πρυτανικές αρχές του, στέκονται στο
ύψος των περιστάσεων και αρνούνται την
επέμβαση της Αστυνομίας για την αντιμετώ-
πιση των φοιτητών που διαμαρτύρονται ειρη-
νικά ενάντια στο νόμο «Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη»
και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία των
πανεπιστημίων, τα οποία παραμένουν κλειστά
εδώ και ένα χρόνο με ευθύνη της κυβέρνη-
σης».

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-παρά τις πιέσεις του υπουργείου Παιδείας και
τις παραινέσεις του υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης- διαφωνεί «απόλυτα και προκαταβολικά»,
στέλνοντας μήνυμα πως η ακαδημαϊκή κοινό-
τητα είναι σε θέση να διαχειριστεί και να επι-
λύσει τα όποια προβλήματα με τους δικούς της
τρόπους με υπευθυνότητα, ακαδημαϊκό ήθος
και σεβασμό στη δημοκρατία», καταλήγει με-
ταξύ άλλων.
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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

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 Κυ-
ριακή 7 Μαρτίου και ώρα 18’ 30, με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη
του Δήμου Ζηρού.Στη συζήτηση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της τέχνης και του πολι-
τισμού, καθώς και κάτοικοι του Θεσπρωτικού Πρεβέζης, οι οποίοι θα φωτίσουν πτυχές του εορτα-
σμού 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 Λαο-
γραφικής Συλλογής «Γεώργιος Γιάννος»).

£

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 

Τι πρέπει να ξέρουμε για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

Η
28η Φεβρουαρίου είναι ημέρα αφιε-
ρωμένη στην αφύπνιση του κοινού
για τα Σπάνια Νοσήματα. Την ημέρα

αυτή οι άνθρωποι με σπάνιες παθήσεις από
όλον τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους
για να αναδείξουν τις πολύ-επίπεδες προ-
κλήσεις που  καλούνται να διαχειρίζονται
καθημερινά. 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία επιση-
μαίνει ότι η Ομόζυγη Οικογενειακή Υπερχο-
ληστερολαιμία (HoFH) αποτελεί την πιο  σο-
βαρή μορφή οικογενειακής υπερχοληστερο-
λαιμίας (FH).

Ενώ η Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία εί-
ναι  συχνή και επηρεάζει 1 στα 250 άτομα
παγκοσμίως, η Ομόζυγη  Υπερχοληστερο-
λαιμία  (ΗοFH) επηρεάζει 1 στα 300.000
άτομα, πολλά από τα οποία δεν έχουν
ακόμη διαγνωστεί. 

Είναι σημαντικό επομένως να γνωρίζουμε
την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόλη-
ψης καρδιαγγειακών επιπλοκών σε παιδιά
και εφήβους, καθώς και ότι υπάρχουν νέες
θεραπείες για τη συνολική αντιμετώπιση της
πάθησης.

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία (FH) εί-
ναι μια συχνή απειλητική γενετική νόσος, η
οποία προκαλείται από την υψηλή  χολη-
στερόλη. Εάν δεν θεραπευτεί έγκαιρα, οδη-
γεί σε πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο. Οι πά-
σχοντες από FH εμφανίζουν υψηλές  τιμές
LDL χοληστερόλης (κακή χοληστερόλη), που
οφείλεται σε μια μετάλλαξη ενός από τα γο-
νίδια που ελέγχουν τον τρόπο  με το οποίο
μεταβολίζεται από τον οργανισμό. 

Η μετάλλαξη αυτή μεταφράζεται σε μεί-
ωση του αριθμού των υποδοχέων της LDL
χοληστερόλης στο ήπαρ. Αυτό έχει ως  απο-
τέλεσμα την συγκέντρωση της LDL χολη-
στερόλης στο αίμα (συχνά ξεπερνούν τα
190mg/Dl), και την εναπόθεσή της στο  τοί-
χωμα των αρτηριών, υπό μορφή αθηρωμα-
τικών πλακών, οι οποίες αργότερα θα προ-
καλέσουν στενώσεις και θα οδηγήσουν σε
κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα, όπως έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο, σε νεαρούς ενήλικες ή
ακόμα και σε παιδιά. 

Η συχνότητά της είναι περίπου 1 στα 200
άτομα. Υπολογίζεται ότι παγκόσμια περίπου
13 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από  οι-
κογενή υπερχοληστερολαιμία, και μόνο το
25% είναι διαγνωσμένοι, ενώ οι περισσότε-
ροι υποθεραπεύονται. Στην Ελλάδα η πραγ-
ματική επίπτωση της πάθησης, είναι άγνω-
στη. Η συχνότητα της εκτιμάται στο 1 στα
250 άτομα, με έναν υπολογισμό ύπαρξης
τουλάχιστον 40.000 ασθενών. 

Μπορεί να κληρονομηθεί από έναν γονέα,
οπότε ονομάζεται ετερόζυγος οικογενής
υπερχοληστερολαιμία, ή και από τους δύο
γονείς, και ονομάζεται ομόζυγος οικογενής
υπερχοληστερολαιμία. Οι ασθενείς με την
ομόζυγο μορφή, χωρίς θεραπεία, σπάνια θα
επιβιώσουν πέρα της δεκαετίας των 20. 

Οι ασθενείς με FH, έχουν 20 φορές περισ-
σότερο κίνδυνο να αναπτύξουν στεφανιαία
νόσο. Οι άνδρες εμφανίζουν 10 με 20  χρό-
νια νωρίτερα στεφανιαία νόσο. Εάν δεν λά-
βουν θεραπεία, θα εμφανίσουν έμφραγμα ή

στηθάγχη πριν την ηλικία των 50  ετών, ή για
μερικούς ακόμα και από την δεκαετία των
20. Στις γυναίκες, η στεφανιαία νόσος εμ-
φανίζεται 20 με 30 χρόνια νωρίτερα, ενώ το
30% των γυναικών που πάσχουν από FH, θα
εμφανίσουν έμφραγμα πριν την ηλικία των
60 ετών.Αυτός ο  αυξημένος κίνδυνος της
νόσου, είναι ανεξάρτητος από άλλους πα-
ράγοντες κινδύνου, οι οποίοι όμως όταν
υπάρχουν, κάνουν  ακόμα χειρότερη την
πρόγνωση. 

Η διάγνωση της πάθησης βασίζεται στην
φυσική εξέταση (συχνά εμφανίζουν ξανθώ-
ματα στον αχίλλειο τένοντα στις αρθρώσεις
των χεριών, στους αγκώνες), στις εργαστη-
ριακές εξετάσεις, αλλά και στο ατομικό και
οικογενειακό ιστορικό. Όταν ανιχνεύεται ένα
άτομο με FH σε μια οικογένεια, τότε θα πρέ-
πει να ελέγχονται όλοι οι συγγενείς πρώτου
βαθμού. 

Τα καλά νέα είναι ότι η οικογενής υπερχο-
ληστερολαιμία μπορεί να θεραπευτεί με τον
συνδυασμό φαρμάκων και αλλαγή του  τρό-
που ζωής, με πολύ καλή πρόγνωση. Τα φάρ-
μακα που χρησιμοποιούνται είναι οι στατί-
νες, η εζετιμίμπη και οι ενέσιμες  θεραπείες
με μονοκλωνικά αντισώματα (αναστολείς
PCSK9). Τα  άτομα με πολύ αυξημένες τιμές
LDL χοληστερόλης, όπως  συμβαίνει στην
ομόζυγο μορφή, ωφελούνται και από μια
άλλη θεραπεία που ονομάζεται LDL αφαί-
ρεση.    

Βασιλική  Γιαννακοπούλου, 
Διευθύντρια Καρδιολογίας

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ανοιχτή αιμοληψία 
στη μνήμη
της Αφροδίτης 
Κατσαράκη

Λόγω της πανδημίας δημιουργήθη-
καν προβλήματα σε όλα σχεδόν τα
νοσοκομεία της χώρας -και φυσικά και
της πόλης μας- με αποτέλεσμα την
έλλειψη όλων των ομάδων αίματος.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα, η Εθελοντική Ομάδα των
«Paguristas» και ο Σύλλογος ασθενών
με νεοπλασία «Είμαστε Μαζί», διοργα-
νώνουν ανοιχτή αιμοληψία, σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαν-
νίνων, στη μνήμη της Αφροδίτης Κα-
τσαράκη που «έφυγε» πρόσφατα.
Στην Αιμοδοσία συμμετέχουν: ο Μορ-
φωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου, το Δί-
κτυο Σχολείων «Ενεργώ ως πολίτης»,
το Δίκτυο Νέων Ηπείρου – Epirus
Youth Network, η εφημερίδα «Πρωι-
νός Λόγος» και ο Χ.Ο.Ι. (Χορευτικός
Όμιλος Ιωαννίνων).  Η αιμοληψία θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυ-
ριακή, 7 Μαρτίου, από τις 10 το πρωί
ως τις 2 το μεσημέρι, στον Πολιτι-
στικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής»
στα Παλιά Σφαγεία, τηρώντας όλα τα
μέτρα προστασίας. Η μετακίνηση για
αιμοδοσία χρειάζεται βεβαίωση κίνη-
σης Β1 (μετακίνηση για ιατρικούς λό-
γους) ή σχετικό μήνυμα με τον
αριθμό 1 στο 13033.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ1ου ορόφου σε πολυκατοικία
10ετίας στην Πλατεία Ομήρου. Πλήρως επιπλωμένη, με ηλε-
κτρικές συσκευές και αυτονομία θέρμανσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6975204470 (ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00)
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΖΟΥΚΗ ΣΤΗΝ ΕΗΜ

Με αφορμή  «Τα ερωτικά» του Γιάννη Ρίτσου
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των εκδηλώσεων λόγου και τέχνης (μουσική, συ-

ναυλίες, θέατρο, ομιλίες κ.ά.), που παρουσιάζονται στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ITV, καλεί το Σάββατο 6 Μαρτίου στις
9.30 μ.μ. στην ομιλία: Με αφορμή  «Τα ερωτικά» του Γιάννη Ρίτσου.

Κείμενο, παρουσίαση: Νίκη Ζούκη, φιλόλογος, καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

£

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

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρώτο βραβείο στο ΕΠΑΛ
Κόνιτσας για επιχειρηματικό
σχέδιο

Ο Δήμος Κόνιτσας και ο Δήμαρχος Ν. Εξάρχου εκφρά-
ζουν τα συγχαρητήριά τους στους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς του Επαγγελματικού Λυκείου Κόνιτσας για
τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους στον Μαθητικό Διαγω-
νισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου που υλοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου Young Entrepreneurs Statup
School – YESS (Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία),  αφού απέ-
σπασαν το 1ο βραβείο με το επιχειρηματικό σχέδιο “Action
Nature Park”. 

Κάθε διάκριση των παιδιών μας, μας γεμίζει χαρά και πε-
ρηφάνια. Σ’ αυτή την προσπάθεια καθοριστική  υπήρξε και
η συμβολή των εκπαιδευτικών, τους οποίους επίσης συγ-
χαίρουμε. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσετε τη δημιουργική σας
προσπάθεια και πάντοτε να κατακτάτε κορυφές. Συγχαρη-
τήρια παιδιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

8

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

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Ο ΟΚΠΑΠΑ

Διευρύνει τις δράσεις του το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

Ο
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. στο πλαίσιο της
προσπάθειας για τη δημιουργία
ενός δικτύου κοινωνικής αλλη-

λεγγύης και στηριζόμενος στην φι-
λοσοφία του εθελοντισμού, της αλ-
ληλοβοήθειας, στην ενεργοποίηση
της κοινωνίας και την υποστήριξη
των τοπικών φορέων, αναπτύσσει
πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις
για την ενίσχυση των ευάλωτων κοι-
νωνικά και οικονομικά ομάδων, με
σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες που
εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες
των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων.

Μία από αυτές είναι η φαρμακευτική
περίθαλψη. Το Κοινωνικό Φαρμακείο
φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρό κρίκο
μιας αλυσίδας κοινωνικών δομών αλ-
ληλεγγύης, με σκοπό να διατηρηθεί η
συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώ-
ρας στηρίζοντας και άλλες δομές που
βρίσκονται σε ανάγκη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει ως
πρωταρχικό σκοπό τη σύγκλιση των
προσπαθειών, όσο το δυνατόν περισ-
σοτέρων κοινωνικών φορέων, με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών
κοινωνικών ομάδων για χρονικό διά-
στημα έως έξι μηνών, με δυνατότητα
παράτασης αυτού όπου είναι απαραί-

τητο, ώστε να έχουν πλήρη φαρμα-
κευτική κάλυψη.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» το 2020 πραγματο-
ποίησε πολλές δωρεές φαρμακευτι-
κού υλικού σε δομές και φορείς. Ανα-
πτύσσει, δε, συνεργασία με τις Κοινω-
νικές δομές του Δήμου Ιωαννιτών
αλλά και άλλων Δήμων, τα τοπικά
Φαρμακεία της πόλης, τα δύο Νοσο-
κομεία της πόλης, τα Κέντρα Υγείας,
τις ΤΟ.Μ.Υ., τα Κοινωνικά Φαρμακεία
άλλων Δήμων, το Περιφερειακό

τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, τον οργανισμό «Χαμό-
γελο του Παιδιού», το σύλλογο «Μαζί
για το Παιδί», το σύλλογο Αγέννητου
Παιδιού «Η Αγκαλιά», την «Κιβωτό του
Κόσμου» Πωγωνιανής, καθώς και τις
Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί
από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
8.00 έως 14.00 και βρίσκεται στην Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ-
ΠΑΒΙ), τηλ. επικοινωνίας: 265134758.



12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ιωάννινα 26-02-2021

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1355

Ν.Π.Δ.Δ ΑΔΑ: 6ΥΙΕΟΚΠΕ-2ΘΒ

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας– Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής  (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, 45221  Ιωάννινα

Τηλέφωνο:  26510 – 54405  Email:  okpapa@okpapa.gr

Υποβολή αιτήσεων από 04/03/2021 έως και 16/03/2021

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ4/2020)

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατό-

μων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών», στο πλαίσιο του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου

Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα

και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και

τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

401

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών (για τη διεύρυνση

του Κέντρου  Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών)

΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με  δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

έως τη λήξη του προγράμματος

1

402

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΠΕ Κοινωνιολόγος (για τη διεύρυνση του Κέντρου

Κοινότητας  Δήμου Ιωαννιτών)

΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

έως τη λήξη του προγράμματος

1

403

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΠΕ Ψυχολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου 

Κοινότητας  Δήμου Ιωαννιτών)

΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 

τη λήξη του προγράμματος

1

404

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΠΕ Παιδαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

(για το Παράρτημα ΡΟΜΑ)

΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 

τη λήξη του προγράμματος

2

405

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών

Υγείας (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ)

΄Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 

τη λήξη του προγράμματος

1

406

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 

(για το Παράρτημα ΡΟΜΑ)

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως

τη λήξη του προγράμματος

1

407

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου Ιωαννιτών Ιωάννινα

ΥΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ 

(για το Παράρτημα ΡΟΜΑ)

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 

τη λήξη του προγράμματος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

401

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινω-

νικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης

με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δί-

πλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-

λος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντί-

στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-

στοιχης ειδικότητας, β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνι-

κής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του

επαγγέλματος του  Κοινωνικού Λειτουργού. γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινω-

νικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υπο-

βολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110

του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επό-

μενου έτους από την έκδοσή της. δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργα-

σίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

402

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολο-

γίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας -

Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή

Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-

δών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-

δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργα-

σίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

403

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδί-

κευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις

του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημε-

δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋ-

ποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών δια-

δικτύου.

404

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμή-

ματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτι-

κής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές

Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική   ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-

πής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προ-

σχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-

δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-

δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ

ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

405

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δί-

πλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-

λος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντί-

στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-

στοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή βεβαίωση ότι  πλη-

ροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοση-

λεύτριας. γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να

είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)

του τρέχοντος έτους  ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για

όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.5 του άρθρου 4

του Ν.3252/2004, ή α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δί-

πλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυ-

χίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό-

τιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών

Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγ-

γέλματος του Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας  γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου

Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής

στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το

τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).

406

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρη-

ματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο

Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ει-

δικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)

οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: -

Ενιαίου Λυκείου ή -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή -Λυκείου Γενικής Κα
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Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

τεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-

λοδαπής. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολο-

γιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

407

α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-

μνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-

κού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-

λοδαπής. β) Υπεύθυνη Δήλωση του/της  υποψηφίου/υποψηφίας ότι έχει γνώση των κοι-

νωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου Ρομανί, (ΚΥΑ Δ14/15834/237/

08-04-2019 ΦΕΚ 1344/τ. Β’/19-04-2019).

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1.Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέ-

πει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν

επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορι-

σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,

Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων’’» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τε-

λευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ-

ΩΣΕΩΝ».

2.Τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ  που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πι-

στοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων  και Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ή Ε.Ο.Π. πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. γίνονται αποδεκτά χωρίς να απαιτείται επικύρωση από

δικηγόρο.

3.Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προ-

θεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”, με σήμανση έκδοσης «02-12-

2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να

την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακό-

λουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής

Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6 Ιωάννινα ΤΚ 45221, Νομός Ιωαννίνων, απευ-

θύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2651054260). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-

σωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων

και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρ-

χίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της

ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-

στήματος του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://www.ok-

papa.gr/), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανω-

τέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά

νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επό-

μενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανω-

τέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://www.okpapa.gr/) β) στο δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Πολίτες gΈντυπα – Διαδικασίες gΔιαγωνισμών Φορέων g Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'

όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι gΑνεξάρτητες και άλλες αρχές g ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην

κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω

της διαδρομής: Πολίτες g Έντυπα – Διαδικασίες gΔιαγωνισμών Φορέων gΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέ-

ρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης

των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας

(https://www.okpapa.gr/), τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα

συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994

όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα

αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε απο-

κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο

απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη δι-

εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συ-

νοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της

εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»

στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο

υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει

το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε πε-

ρίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστά-

μενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των

αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων

κατάταξης. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Δημήτριος Πάνου

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπι-

κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων

ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές

Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-

2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με

κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθ-

μολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-

σεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επι-

λογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό καθώς και στο Ειδικό

Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-09-2020», μέσω του δικτυα-

κού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται

και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →Δια-

γωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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



Μ
ία μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει για
μία φορά ακόμη, ότι οι αγώνες κερ-
δίζονται στον αγωνιστικό χώρο και

όχι έξω από αυτόν, θα έχει σήμερα το βράδυ
ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Στις 20.00 στο γήπεδο της
Λεωφόρου, η ομάδα του Αργ. Γιαννίκη αντι-
μετωπίζει τον ΠΑΟ στη ρεβάνς του 2-1 υπέρ
της, από το πρώτο παιχνίδι κυπέλλου στο
Αγρίνιο πριν από δύο εβδομάδες και να πάρει
το εισιτήριο για την ημιτελική φάση της διορ-
γάνωσης του κυπέλλου. 

Στο ουδέτερο του Αγρινίου, οι Γιαννιώτες
έδωσαν την πρώτη ηχηρή απάντηση στους
«πράσινους» αλλά και στο καθεστώς της ΕΠΟ,
που φρόντισε να αποδεχθεί κάθε παράλογη
απαίτηση του Παναθηναϊκού προκειμένου να
μη διεξαχθεί ο αγώνας στους «Ζωσιμάδες» με
το πρόσχημα του κακού αγωνιστικού χώρου.
Οι δικαιολογίες στέρεψαν όμως στο γήπεδο,
όταν ο ΠΑΣ «κατάπιε» τον αντίπαλό του με το
τελικό 2-1 να τον αδικεί μάλιστα, αφού οι δια-
στάσεις του σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ
μεγαλύτερες και οι Γιαννιώτες να έχουν την
πρόκριση στα ημιτελικά στην τσέπη τους.

Έστω κι έτσι όμως, ο ΠΑΣ έχει το πλεονέ-
κτημα της νίκης, και αυτό θα κληθεί να δια-
φυλάξει στη Λεωφόρο απέναντι σε μία ομάδα,
που έχει ως κύριο στόχο της το πρωτάθλημα
αφού φαίνεται να μένει πίσω στη βαθμολογία
και ο πλέον εύκολος δρόμος να κερδίσει το ευ-

ρωπαϊκό της εισιτήριο είναι μέσω του κυπέλ-
λου. Αυτό όμως είναι ευνόητο, ότι αυξάνει και
το άγχος των γηπεδούχων, που δύσκολα θα
ρισκάρουν να παίξουν ανοιχτά τον ΠΑΣ, γνω-
ρίζοντας πλέον από «πρώτο χέρι», ότι οι φι-
λοξενούμενοι μπορούν να σκοράρουν στις
αντεπιθέσεις και να δημιουργήσουν ακόμη πιο
ευνοϊκές προϋποθέσεις για την πρόκρισή τους.

Ο ΠΑΣ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του
με τη χθεσινή προπόνηση και ο Αργ. Γιαννί-
κης θα παρατάει στη Λεωφόρο την καλύτερη

δυνατή 11άδα, χωρίς να αναμένονται ουσια-
στικές αλλαγές πάντως σε σχέση με την ανα-
μέτρηση στη Λαμία την Κυριακή. 

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Λοντίγκιν,
στα άκρα της άμυνας οι Σάλιακας και Πίρ-
σμαν, στο κέντρο της άμυνας οι Κάργας και
Εραμούσπε (ή Παντελάκης), στη μεσαία
γραμμή, οι Κάστρο, Καρτάλης, Ντομίνγκεζ και
Ελευθεριάδης (ή Μπρένερ) και στην επίθεση
οι Παμλίδης και Κρίζμαν.

Διαιτητής από τη Ρωσία
Το αίτημα του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ για ορισμό

ξένων διαιτητών έγινε δεκτό κατά το ήμισυ,
αφού η ΚΕΔ όρισε τον ρώσο Κιρίλ Λεβνίκοφ
ως διαιτητή, αλλά με βοηθούς τους Ψαρρή και
Δημητριάδη των συνδέσμων Ζακύνθου και
Μακεδονίας αντίστοιχα. Τέταρτος θα είναι ο
Φωτιάς και στο VAR θα βρίσκονται ο Σεργκέι
Ιβάνοφ από τη Ρωσία και ο Νικολαϊδης του
συνδέσμου Μακεδονίας.

Χωρίς άγχος στο ραντεβού με την ιστορία

Π
ανέτοιμη να συνεχίσει από εκεί που
σταμάτησε με τη διακοπή του πρωτα-
θλήματος δείχνει η ομάδα μπάσκετ

γυναικών του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, με τη διοι-
κούσα επιτροπή να προχωρά στην μετα-
γραφική ενίσχυση της ομάδας ενόψει της
επανεκκίνησης του πρωταθλήματος. 

Την Δευτέρα, η διοίκηση του ΠΑΣ WBC
ανακοίνωσε την απόκτηση της αμερικανί-
δας γκαρντ Ράντι Μπράουν, η οποία θα ενι-
σχύσει την ομάδα. Η Μπράουν έχει ύψος

1,70 και είναι γεννημένη στις 13/5/1996
στο Los Angeles. Τη σεζόν 2019-2020 αγω-
νίστηκε στην CODM Basketball Morocco,
πριν πάρει μεταγραφή για την Haukar της
Ισλανδίας τον Δεκέμβριο του 2019 και σε
16 αγώνες είχε αξιοσημείωτα νούμερα με
27.3 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 2.9
κλεψίματα και ποσοστά: 52.1% στα δίποντα,
33.1% στα τρίποντα και 72.4% στις βολές.

Η Μπράουν είναι απόφοιτη του New Or-
leans και την τελευταία χρονιά της στο
NCAA (2017-18) σε 30 αγώνες είχε μ.ο. 22
πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.8 ασσίστ, 2.5
κλεψίματα με 35.7% στα δίποντα, 29.2% στα
τρίποντα και 82.4% στις βολές.

Το νέο απόκτημα του ΠΑΣ στην πρώτη
της χρονιά ως επαγγελματίας κατέκτησε το
πρωτάθλημα στη Φινλανδία με την
Hyvinkaan Ponteva έχοντας και εκεί εξαι-
ρετικά στατιστικά (24,3π, 6,4ρ., 3,6 ασ.,
2κλ.)

Πως θα τελειώσει 
το πρωτάθλημα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρι-
σης στο μεταξύ προχώρησε σε τροποποί-
ηση της προκήρυξης του πρωταθλήματος
της Α1 γυναικών. Σύμφωνα με αυτήν το
πρωτάθλημα θα συνεχιστεί στον α’ γύρο
βάσει του προγράμματος, ενώ στον β’ γύρο
θα παίξουν μόνο οι έξι πρώτοι μεταξύ τους
και τα πλέι οφ θα γίνουν με τους τέσσερις
πρώτους. Τέλος, δεν θα υποβιβαστεί καμία
ομάδα.
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α θ λ η τ ι σ μ ό ς

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)

Ενισχύεται ο ΠΑΣ WBC ενόψει 
επανέναρξης της Α1
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Η προοπτική της αναρρίχησης
ως πρόταση για 
τον εναλλακτικό 
τουρισμό στην Κόνιτσα, 
είναι μία ωραία είδηση

Ένα ωραίο που διάβασα χτες είναι ότι τώρα που αυξάνουν τα κρούσματα, ετοιμάζεται το
χαλάρωμα των μέτρων. Δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά είναι κι έτσι. Εκεί που σου λένε

ότι είμαστε στον πιο δύσκολο μήνα- λες και οι προηγούμενοι 12 ήταν εύκολοι- αρχίζουν
και τις «σκέψεις» για το άνοιγμα της αγοράς μετά την Καθαρά Δευτέρα, ή για «έξυπνα» μέ-
τρα, με νέους κωδικούς που θα μας επιτρέπουν και να ψωνίζουμε και να είμαστε σε καρα-
ντίνα. Μαγεία!

Αυτό που δεν λένε ανοιχτά αλλά όλοι το ξέρουμε είναι ότι δεν αντέχονται άλλο οι καρα-
ντίνες και τα lockdown και οι παραινέσεις για «δύο εβδομάδες ακόμα» και «είμαστε κοντά
στο φως στο τούνελ» κι άλλα τέτοια. 

Δεν αντέχεται, σημαίνει ότι έχουμε κουραστεί, ότι δεν έχουμε αντοχές. Και το πρόβλημα
δεν είναι πια τα μέτρα, αλλά πώς θα αντέξουμε τις ζωές μας, τους φόβους μας για το μέλ-
λον, την ανησυχία για το παρόν, τις ελλείψεις μας και τις αδυναμίες που έβγαλε όλη αυτή
η κατάσταση ένα χρόνο τώρα. Οι άνθρωποι σήμερα χρειάζονται ενθάρρυνση και στήριξη
ώστε να συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες που τους προστατεύουν και να συνεχίσουν
να βλέπουν το μέλλον με όση αισιοδοξία μπορούν να αντλήσουν. 

Με όση αισιοδοξία μπορούν να αντλήσουν

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΔΟΜΕΣ. Λείπουν από την πόλη
αστικές δομές και υποδομές,
όπως το σχεδιαζόμενο Κέντρο
για το Παιδί. Και υπάρχουν ήδη
σχεδιασμοί που θέλουν τους δή-

μους να αποκτούν ρόλο στα σχο-
λικά κτίρια ή τα κέντρα Υγείας, μο-

ντέλο που λειτουργεί σε πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Γιατί να μην υπάρχει ένα δημοτικό
κέντρο Υγείας για δημόσια, δωρεάν υγεία; Να πεδίο
για άσκηση πολιτικής για το μέλλον.

+
ΒΙΑ. Χωρίς να είμαι πουριτανός
ή να μην ξέρω σε τι κόσμο
ζούμε, δεν αποδέχομαι εύ-
κολα την παραβίαση κάθε
δεοντολογίας στην τηλεό-
ραση με εκπομπές που εμπε-
ριέχουν πολλές σκηνές βίας και
μεγάλη ένταση, χωρίς συχνά ικα-
νοποιητική σήμανση. Γιατί θα πρέπει να συνηθί-
σουμε τη βία, όλες τις ώρες της ημέρας, σε υπο-
τιθέμενα ρεαλιστικά σίριαλ;

--

Χωρίς αποτέλεσμα ήταν η συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στη συζήτηση για

το νέο δημαρχείο, το παλιό πανεπιστήμιο, το ΚΕ-
ΠΑΒΙ. Περισσότερο έδωσε χρόνο στους επικεφαλής
να αναπτύξουν κάποιες σκέψεις τους και να πα-
ρουσιαστεί η μεγάλη εικόνα με τις εξελίξεις και τα
δεδομένα.

Και στο νέο δημαρχείο, αλλά και με αφορμή άλλα
μεγάλα έργα όπως η επέκταση του Βιολογικού Κα-
θαρισμού, δόθηκε η αφορμή να μιλήσουν όχι μόνο
ο δήμαρχος Μ. Ελισάφ, αλλά και ο Νίκος Γκόντας
και ο Θωμάς Μπέγκας. Κι έγινε αυτό που το έχουμε
ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, ο κάθε δήμαρχος να
διεκδικεί ένα κομμάτι από τη σύλληψη και την προ-
ώθηση ενός μεγάλου έργου και να εγκαλεί ίσως και
τους άλλους που δεν τον μνημονεύουν.

Μπορεί όλο αυτό να βγάζει μία εσωστρέφεια και
μία ένταση χωρίς σκοπό και νόημα που μάλλον κου-
ράζει και όποιους παρακολουθούν τις συνεδριάσεις.
Μπορείς όμως να δεις μέσα σε αυτό και μία ευκαι-
ρία, ένα θετικό σημάδι.

Όταν οι δήμαρχοι που διοίκησαν την πόλη την τε-
λευταία 20ετία διεκδικούν την ορατότητα του έρ-
γου τους, ακόμα κι όταν αυτό συνεχίζεται χωρίς τη
δική τους θέση στη δημαρχιακή καρέκλα, είναι σαν
να αναγνωρίζουν όλοι μαζί ότι υπάρχει συνέχεια
στην πόλη και ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία
μπορεί να βγει και αποτέλεσμα. Κι αυτό ισχύει και
για όσους βλέπουν την πόλη και μέσα από κομμα-
τικά γυαλιά και μόνο, γιατί αν τα βγάλουν θα δουν
για παράδειγμα ότι για να γίνει το νέο νηπιαγωγείο
στους παλιούς στρατιωτικούς φούρνους, εργάστη-
καν παραπάνω από μια κυβερνήσεις.

Το βλέπουμε τώρα και με έργα όπως η αξιοποί-
ηση του παλιού Ασύλου που προωθείται για «Κέ-
ντρο Παιδιού». Σαν τώρα θυμάμαι που συζητούσαμε
επί του κλειστού κτιρίου πώς πρέπει να αξιοποιηθεί
και να που πάει τώρα για δημοπράτηση.

Και είναι φανερό ότι υπάρχει ένας πυρήνας έργων
και παρεμβάσεων πάνω στα οποία μπορούν να συ-
νεργαστούν οι δήμαρχοι της πόλης που συμμετέ-
χουν σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο και πολλές
περισσότερες παρατάξεις. Διαφωνίες θα υπάρχουν
ίσως για τον σχεδιασμό νέων έργων ή για τη φιλο-
σοφία και την ιδεολογία νέων παρεμβάσεων. Μπο-
ρεί… Αλλά και συνεργασία δεν σημαίνει μόνο ομο-
φωνίες, αλλά συχνά και διαφωνίες. 

Υπάρχει πεδίο συνεργασιών
για έργα στην πόλη

Είναι φανερό ότι υπάρχει ένας πυρήνας

έργων και παρεμβάσεων πάνω στα οποία

μπορούν να συνεργαστούν οι δήμαρχοι

της πόλης που συμμετέχουν σήμερα 

στο δημοτικό συμβούλιο και πολλές 

περισσότερες παρατάξεις

fkaramitsos@yahoo.gr


