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Μ
ία νέα κατάσταση με τα μέτρα ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση, με κύριο στόχο
να μειώσει ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις. Στην ουσία όλες οι μετακι-
νήσεις πλην των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, περιορίζονται εντός δήμου και

όχι μακριά από το σπίτι. Νέες περιοχές προστίθενται στο επίπεδο πολύ αυξημένου
κινδύνου (βαθύ κόκκινο) του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας όπως
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ
κόκκινο) κατατάσσεται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες:
Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώ-
τιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Αρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοα-
καρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης, στο συγκε-
κριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων.

» 9

Στόχος να μειωθούν 
όλες οι μετακινήσεις

Δυσκολίες που πρέπει να 
ξεπεραστούν για το νέο Δημαρχείο
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Συνεχίστηκε για τρίτη μέρα 
η κατάληψη της Πρυτανείας 
Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκε η κατάληψη της
Πρυτανείας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων από
φοιτητές του ιδρύματος, με την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και το κλίμα να έχει πυροδοτηθεί
από το βράδυ της Δευτέρας μετά την τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε ο πρύτανης από το υπ.
Παιδείας και την πρόταση, που φέρεται να του
έγινε, ώστε να ζητήσει την παρέμβαση του υπ.
Προστασίας του Πολίτη, για να επέμβει η ΕΛ.ΑΣ.
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Όταν τα Γιάννενα συνάντησαν
την Ελληνική Επανάσταση

Ένα διεθνές συνέδριο για την εποχή του
Αλή Πασά και την Ελληνική Επανάσταση θα
γίνει στα Γιάννενα, σε μία σχεδόν… αυτο-
νόητη επιλογή αφού αυτή η συγκεκριμένη
ιστορική περίοδος δεν επηρέασε μόνο τα
Γιάννενα, αλλά και τις εξελίξεις στην οθω-
μανική αυτοκρατορία, αλλά και τις επανα-
στατικές διεργασίες των Ελλήνων.
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Αρνητικές οι προοπτικές για τις
αμπελουργικές επιχειρήσεις

Αντιμέτωπες με μία οικονομική κατα-
στροφή, που θα ξεπερνά κατά πολύ και τις
χειρότερες περιόδους της οικονομικής κρί-
σης της προηγούμενης δεκαετίας, βρίσκο-
νται εκατοντάδες οινοποιητικές και αμπε-
λουργικές επιχειρήσεις. 
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Προπονητής 
στη Σάλκε
ο Δημ. Γραμμόζης
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Και δεύτερη 
αμερικανική ενίσχυση 
στον ΠΑΣ WBC
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Ασταμάτητος ο ΠΑΣ Γιάννινα στους «4»
• Πανάξια πρόκριση στο Κύπελλο με νέα νίκη 2-1 

επί του Παναθηναϊκού

Ιστορία γράφει για μία ακόμα
φορά ο ΠΑΣ Γιάννινα που προ-
κρίθηκε πανάξια στα ημιτελικά
του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με μία ακόμα νίκη 2-1 μέσα
στη Λεωφόρο, άφησε πίσω
του τον Παναθηναϊκό, έδειξε
πόσο ωραίο παιχνίδι μπορεί να
κάνει και τις ικανότητες να
παίρνει το αποτέλεσμα που
θέλει ακόμα κι όταν καλείται
να παίξει δύο παιχνίδια κυπέλ-
λου… εκτός του γηπέδου του. 
Ο ΠΑΣ δεν κινδύνευσε ούτε
ένα λεπτό χτες το βράδυ,
έλεγξε το παιχνίδι και αξιο-
ποίησε ιδανικά την επιθετική
του ευστοχία από τα πρώτα
λεπτά. 
Στο 2ο μόλις λεπτό ο Καρτά-
λης εκτέλεσε το φάουλ και ο
Παντελάκης με κεφαλιά νί-

κησε τον Διούδη κάνοντας το
0-1. Στο 9’ από σέντρα από
αριστερά του Μιλντσεάνου ο
Χατζηθεοδωρίδης στην προ-
σπάθειά του να διώξει έκανε
το αυτογκόλ και το 0-2. 
Ο ΠΑΣ συνέχισε να είναι άτρω-
τος στο πρώτο ημίχρονο με
τον Παναθηναϊκό να μην έχει
τη δύναμη να αλλάξει κάτι.
Μόνο στο πρώτο τέταρτο
άσκησε κάποια πίεση, αλλά τί-
ποτα παραπάνω από μία ευ-
καιρία. Ο Παναθηναϊκός μεί-
ωσε τελικά στο 74’ όταν ο Αϊ-
τόρ έκανε σέντρα και ο Αχ.
Πούγγουρας με κεφαλιά
έκανε το 1-2 που έμεινε το
ίδιο και μετά τα 5 λεπτά των
καθυστερήσεων και τον ΠΑΣ
να κλείνει αυτό το κεφάλαιο,
μέχρι… να ανοίξει το επόμενο. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ: 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 

τηλ. 2651099111, 
εξωτερικά ιατρεία 

(ραντεβού): 26510 99504, -505
Εφημερεύει τις μονές

ημέρες του μήνα 

"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": 
Λ. Μακρυγιάννη, 

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

ημέρες του μήνα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Διαφημίσεων-Συνδρομών-Λογιστηρίου 

26510 32091
Δημοσιογραφικό τμήμα 

26510 76655, 26510 23657
FAX: 26510 31887

e-mail: ele@ele.gr web site: www.ele.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
TK: 45444, IΩANNINA

IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH: 

Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Ένα από τα ωραία στοιχεία του κτιρίου του
ΚΕΠΑΒΙ είναι το αίθριο και η σχέση του
δομημένου με τον ελεύθερο χώρο. 
Μία συνεχής συνομιλία με το περιβάλλον

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας

Με την κατανάλωση να έχει μειωθεί σχεδόν στο 60% λόγω
της κλειστής εστίασης και των κλειστών ξενοδοχείων, είναι
αυτονόητο, ότι δεν έχουν διατεθεί οι περσινές ποσότητες. Πα-
ράλληλα έχουμε ήδη ξεκινήσει τη φροντίδα των αμπελώνων
για τη νέα σεζόν, έχοντας όμως γεμάτες τις δεξαμενές. Αυτό
που προτείνουμε, είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στον
«πράσινο τρύγο», να καταστρέψουμε πρώιμα δηλαδή κάποιες
παραγωγές, για να μην τις χρεώσουμε με επιπλέον έξοδα και
να αναζητήσουμε τρόπους για την αξιοποίηση των ποσοτή-
των που μένουν στις δεξαμενές.

Β. ΑΡΓΥΡΗΣ Πρόεδρος «Ζοίνος»

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ 9 
2651030640

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 
26514 00832

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μάρτιος

2021

06:53

Πέμπτη

4

Τσικνοπέμπτη, 

Γερασίμου 

του εν Ιορδάνη

Παύλου και Ιουλιανής

μαρτ.
18:22

ο καιρός....

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος
καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ, ασθενείς.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 17 βαθ-
μούς Κελσίου.
Για την Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώ-
σεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Οι άνε-
μοι θα πνέουν ΒΑ, ασθενείς. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 2 έως 15 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

ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ
2 5 4 4 4 6
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Α
ντιμέτωπες με μία οικονομική καταστροφή, που θα ξε-
περνά κατά πολύ και τις χειρότερες περιόδους της οι-
κονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, βρί-

σκονται εκατοντάδες οινοποιητικές και αμπελουργικές επι-
χειρήσεις. 

Ακόμη και η ελπίδα που εκφράστηκε με το τέλος της περα-
σμένης χρονιάς, ότι το 2020 θα έμενε στην ιστορία ως μία εξαι-
ρετικά δύσκολη χρονιά, πήγε περίπατο με την ανατολή του
2021, αφού η κρίση και οι απώλειες λόγω της πανδημίας όχι
μόνο συνεχίζονται, αλλά έχουν μεγιστοποιηθεί. Ο κλάδος, με
παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου,

που με επιστολή της περιγράφει τη δραματική κατάσταση, ζητά
από τα συναρμόδια υπουργεία να παρέμβουν και να στηρίξουν
τις επιχειρήσεις, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης.

Τα αποθέματα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως εξήγησε ο

πρόεδρος της Ζοίνος Α.Ε Ευαγ. Αργύρης, είναι τα τεράστια απο-
θέματα, που σε εθνικό επίπεδο ανέρχονται σε 4,8 εκ. λίτρα πε-
ρίπου, με την κακή χρονιά να έχει «διπλώσει» συσσωρεύοντας
επιπλέον προβλήματα και ζημίες.

«Με την κατανάλωση να έχει μειωθεί σχεδόν στο 60% λόγω
της κλειστής εστίασης και των κλειστών ξενοδοχείων, είναι αυ-
τονόητο, ότι δεν έχουν διατεθεί οι περσινές ποσότητες. Πα-
ράλληλα έχουμε ήδη ξεκινήσει τη φροντίδα των αμπελώνων
για τη νέα σεζόν, έχοντας όμως γεμάτες τις δεξαμενές. Αυτό
που προτείνουμε, είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στον «πρά-
σινο τρύγο», να καταστρέψουμε πρώιμα δηλαδή κάποιες παρα-
γωγές, για να μην τις χρεώσουμε με επιπλέον έξοδα και να ανα-
ζητήσουμε τρόπους για την αξιοποίηση των ποσοτήτων που μέ-
νουν στις δεξαμενές. Το τρίτο αίτημα είναι μία οικονομική στή-
ριξη στις επιχειρήσεις, επειδή όμως το κράτος πλέον δε μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων σε όλους τους
κλάδους, αυτό που θα πρέπει να γίνει, είναι να υπάρξει μία στή-
ριξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ε.Ε.

«Οι επιχειρήσεις παράλληλα έχουν τεράστιο θέμα και με τις
τιμές, οι οποίες έχουν υποχωρήσει σε πολλές περιπτώσεις και
σε ποσοστά του 40%, επομένως είναι αδύνατο με αυτές τις τι-
μές να μείνουν όρθιες», ανέφερε ο κ. Αργύρης.

Συγκρατημένη αισιοδοξία
Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως, μετά την έναρξη των εμ-

βολιασμών και στην Ελλάδα και την προοπτική για την επι-
στροφή στην κανονικότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα,
υπήρξε μία σημαντική αύξηση στη ζήτηση, που αν συνεχιστεί το
επόμενο δεκαήμερο, θα επιβεβαιώσει, ότι ο κόσμος της αγο-
ράς προετοιμάζεται για το καλοκαίρι, ειδικά σε τουριστικές πε-
ριοχές.«Το θέμα είναι, ότι τώρα βρισκόμαστε ακόμη σε πόλεμο.
Τις ζημιές όμως θα τις μετρήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί σή-
μερα προέχει η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε.

Το πλάνο ανάπτυξης
Παρά τα προβλήματα και την τεράστια μείωση της κατανά-

λωσης, η Ζοίνος Α.Ε συνεχίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού
της πλάνου. Μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας ολοκληρώ-
θηκε η νέα γραμμή εμφιάλωσης τσίπουρου και ετοιμάζεται με
πιο προσεκτικά βήματα το δεύτερο βήμα στη ΒΙΠΕ για το οινο-
ποιείο για σταφύλια εκτός ΠΟΠ. «Οι προηγούμενες χρονιές ήταν
κερδοφόρες κα αυτό μας βοήθησε σημαντικά να ανταπεξέλ-
θουμε. Δεν επιθυμούμε την αναστολή της δραστηριότητας,
αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Η αλήθεια είναι, ότι οι πω-
λήσεις δεν έχουν μειωθεί τόσο πολύ στα αποστάγματα, όπου
τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν σημαντική αύξηση στην πώ-
λησή τους, όσο στο κρασί, όπου μένουμε όρθιοι χάρη στις εξα-
γωγές κυρίως στον Καναδά, που πηγαίνουν εξαιρετικά», ανέ-
φερε ο κ. Αργύρης. 
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Αρνητικές οι προοπτικές για τις αμπελουργικές επιχειρήσεις
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Συνεχίστηκε για τρίτη μέρα 
η κατάληψη της Πρυτανείας 

Γ
ια τρίτη ημέρα συνεχίστηκε η κατάληψη
της Πρυτανείας του πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων από φοιτητές του ιδρύματος, με την

περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το κλίμα να έχει
πυροδοτηθεί από το βράδυ της Δευτέρας μετά
την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρύτα-
νης από το υπ. Παιδείας και την πρόταση, που
φέρεται να του έγινε, ώστε να ζητήσει την πα-
ρέμβαση του υπ. Προστασίας του Πολίτη, για να
επέμβει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία της προ-
ανάκρισης από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές,
στις οποίες προσήλθε για να καταθέσει ο κ. Αλ-
μπάνης την Τρίτη, χωρίς μέχρι αργά χθες το από-
γευμα τουλάχιστον να έχει αλλάξει κάτι δραμα-
τικά, αναφορικά με την κατάσταση στο κτίριο της
διοίκησης, που τελεί υπό κατάληψη.

Το αν αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέ-
ρες ή εάν δοθεί κάποια άλλη εντολή για παρέμ-
βαση των αστυνομικών δυνάμεων και λύση της
κατάληψης, είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη,
το βέβαιο είναι όμως, ότι οι πρυτανικές αρχές
εξέφρασαν με το ψήφισμά τους την Τρίτη την
προκαταβολική αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο παρέμβασης. Γεγονός είναι επίσης,
πως στο κτίριο όπου εξελίσσεται η κατάληψη δεν
έχουν προκληθεί φθορές ούτε έχει απειληθεί η
σωματική ακεραιότητα ατόμων της διοίκησης ή

εργαζόμενων.

Ο σύλλογος μελών ΔΕΠ
Στο πλευρό των φοιτητών και στα δίκαια όπως

τα χαρακτηρίζει αιτήματά τους, τάσσεται με ανα-
κοίνωσή του και ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ του πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε σε δη-
λώσεις της στο ITV η πρόεδρος του Συλλόγου
Μαρία Πουρνάρη, στην κρίσιμη αυτή χρονική συ-
γκυρία, που το δημόσιο πανεπιστήμιο συκοφα-
ντείται και πληγώνεται από την επίθεση της κυ-
βέρνησης και των πολιτικών της, τα μέλη ΔΕΠ
ενώνουν τη φωνή τους με τους φοιτητές, το
Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. «Η συ-
νεννόηση με τους φοιτητές είναι υποδειγματική
και η απόπειρα διαλόγου μαζί τους έχει αποφέ-
ρει αποτελέσματα. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα
να κάνουν κατάληψη και δε θα πρέπει να ξε-
χνάμε, ότι χωρίς φοιτητές δεν υπάρχει Πανεπι-
στήμιο.

Ως Σύλλογος αντιστεκόμαστε στη λογική ενός
πανεπιστημίου της αστυνομοκρατίας κα της επι-
τήρησης και υπερασπιζόμαστε το συνταγματικά
κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο», ανέφερε αρχικά.

«Παρα ́λληλα, τασσόμαστε υπε ́ρ της α ́μεσης
προετοιμασι ́ας και διασφα ́λισης ο ́λων των ανα-
γκαίων πρου ̈ποθέσεων και υγειονομικω ́ν
μέτρων, για να έχουμε ξανά το Πανεπιστήμιό μας
ανοικτο ́ στη μόρφωση και τη γνω ́ση, τη δια ́
ζωσ́ης διδασκαλία και την ερ́ευνα, σε κλιμ́α ακα-
δημαϊκη ́ς ειρήνης, ελευθερίας, συνεργασίας και
δημοκρατι ́ας», αναφέρεται στο ψήφισμα του

Συλλόγου ΔΕΠ.
Τέλος, η κα Πουρνάρη τόνισε, ότι τα γεγονότα

των περασμένων ημερών στο ΑΠΘ με την ακραία
παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου, προ-
καλούν έντονο προβληματισμό. «Το περιεχόμενο
του ίδιου του νομοσχεδίου είναι αυτό που μας
ανησυχεί και το οποίο οδήγησε στην ακραία πα-
ραβίαση του ασύλου στο ΑΠΘ, όπου όλοι είδαμε
τις γνωστές εικόνες βίας. Δεν είναι δυνατό σε
ένα χώρο παραγωγής ιδεών, γνώσης και έρευ-
νας, να γίνεται μία τέτοια αστυνομική επιχεί-
ρηση, που να καταλήγει σε ξύλο των φοιτητών
και σε συλλήψεις», κατέληξε.

Διευκρινίσεις 
Κεραμέως για την
επικοινωνία με
τους Πρυτάνεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την επι-
κοινωνία της Υπουργού Νίκης Κε-
ραμέως με Πρυτάνεις δίνει ανακοί-
νωση χτες του υπουργείου Παι-
δείας που αναφέρει:

«Σε απάντηση κύκλων που διακι-
νούν φήμες περί "παρέμβασης" και
"πιέσεων" της Υπουργού Παιδείας
σε Πρυτάνεις σχετικά με φερόμε-
νες καταλήψεις στους χώρους των
εν λόγω Πανεπιστημίων:

Η Υπουργός επικοινώνησε την
Δευτέρα τηλεφωνικώς με τους
Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, όπως συστη-
ματικά κάνει με όλους τους επικε-
φαλής των Πανεπιστημίων ως
οφείλει, δεδομένου ότι το Υπουρ-
γείο εποπτεύει τα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η
επικοινωνία έγινε προκειμένου να
ενημερωθεί η Κυβέρνηση από τα
αρμόδια όργανα -και όχι από δη-
μοσιεύματα- σχετικά με φερόμε-
νες δράσεις που εμπόδιζαν την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Πανεπιστη-
μίων.

Υπογραμμίζεται ότι η επικοινω-
νία της Υπουργού με τους Πρυτά-
νεις είναι συστηματική και η συ-
νεργασία άριστη, για την οποία και
τους ευχαριστούμε, επί όλων των
θεμάτων που αφορούν τα Ιδρύ-
ματα, και δη υπό τις δύσκολες
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
παρούσα υγειονομική κρίση».

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Η πρόταση για το τέλος
κοινοχρήστων χώρων
Η

παράταξη «Ιωάννινα 2023» κατέ-
θεσε τις δικές της προτάσεις στη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-

τροπής της Τρίτης για τον «Καθορισμό
του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώ-
ρων για έτος 2021».

Οι απόψεις της παράταξης, όπως κα-
τατέθηκαν από τον Βασίλη Κοσμά που
συμφώνησε με τις προτεινόμενες, από
την υπηρεσία, μειώσεις των τελών χρή-
σης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος
2021.

Ειδικότερα για το τέλος κοινόχρη-
στων χώρων και πλατειών για την ανά-
πτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προκει-
μένου οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν
περαιτέρω, εκτός της μείωσης των συ-
ντελεστών κατά 50%, πρότεινε να προ-
στεθεί στην εισήγηση της υπηρεσίας το
παρακάτω:

«Παρόλο που η επιβολή του τέλους
χρήσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του ΣτΕ, γίνεται ανεξάρτητα από την
διάρκεια χρήσης του κοινόχρηστου χώ-
ρου, επιβάλλεται -λόγω των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της
πανδημίας- να υπάρξει χρέωση ανά-
λογα με το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν
και δεν θα παραμένουν κλειστές λόγω
πανδημίας. 

Δηλαδή, εάν μία επιχείρηση για το
2020 όφειλε να καταβάλει 1.000€ για
όλο το έτος, το 2021, εάν λειτουργήσει
για 8 μήνες τελικά να καταβάλει:
(1.000€*50%)*8/12=333€.

Η καταβολή του τέλους να γίνει:
• το 50% με την υποβολή της σχετι-

κής αίτησης από τις επιχειρήσεις για
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή
πλατείας και

• η εξόφληση του υπολοίπου, ήτοι
το υπόλοιπο 50%, στο τέλος του 2021».

«Επειδή, όποιο ανακουφιστικό μέτρο
έλαβε η δημοτική αρχή το 2020, λόγω
πανδημίας, είχε υποχρεωτικό χαρα-
κτήρα λόγω του ότι εφάρμοζε τις Πρά-
ξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και
επειδή ο Δήμος επιχορηγήθηκε το 2020
για τις απώλειές εσόδων του από το
Υπουργείο Εσωτερικών, καλούμε τη δη-
μοτική αρχή να υιοθετήσει την πρότασή
μας για το 2021 και καλούμε τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής να την ψη-
φίσει.

Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της
υπηρεσίας προσθέτοντας το κείμενο
που αναφέραμε παραπάνω και αφορά

το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλα-
τειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-
σμάτων», τόνισε ο κ. Κοσμάς.

H πρόταση της παράταξης έγινε απο-
δεκτή και υπερψηφίστηκε από τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής.

4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 ρεπορτάζ

Αρκετά «συγκρατημένη» είναι η χθεσινή δήλωση της
υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως, σχετικά με την επι-
κοινωνία που είχε με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων
Ιωαννίνων και Δημοκρίτειου αντίστοιχα…

Αν το πρότεινε βέβαια, γιατί μέχρι και χθες, δεν είχε επι-
βεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο, αλλά απλώς διακινού-
νταν ως φήμη από το βράδυ της Δευτέρας…

Είναι νωρίς να συμπεράνουμε πάντως – άποψή μας – ότι
το υπουργείο είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω στην
εφαρμογή του Νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση…

Όμως, από την άλλη, ποιος θα ήταν αυτός που θα έλεγε,
πως είναι σώφρονα στάση, για το υπουργείο, να υιοθέτει
τη «σκληρή γραμμή» και μάλιστα σε περιφερειακά πανε-
πιστήμια, ενώ δεν έχει καταφέρει ένα χρόνο τώρα, να
δώσει λύση σε πολύ σοβαρότερα προβλήματα που αφο-
ρούν την ακαδημαϊκή λειτουργία τους…

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και οι φοιτη-
τές πολλών Σχολών και Τμημάτων στο προτελευταίο ή
τελευταίο έτος σπουδών τους, κινδυνεύουν να μην τε-
λειώσουν τις σπουδές τους, αφού δεν έχουν κάνει τα
κλινικά εργαστήρια, παρά μόνο θεωρητικά μαθήματα…

Και φτάνουμε στη μέση του επόμενου εαρινού εξαμή-
νου, μετά από 12 μήνες, και δεν έχει δοθεί μία απάντηση
από το υπουργείο, με ποιον τρόπο θα γίνουν και πότε τα
μαθήματα αυτά…

Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά τα προβλήματα, αλλά
και πολλά άλλα ακόμη, τα οποία φαίνεται να μην απα-
σχολούν το υπουργείο, γιατί προφανώς, δεν έχουν τόσο
βαθύ πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο…

Ακούσαμε κι εμείς με προσοχή τον Ν. Γκόντα στη συνε-
δρίαση του δημ. συμβουλίου να μιλά για το που κατα-
λήγουν τα ενοίκια στο ΚΕΠΑΒΙ και πως αν υπήρχε διά-
θεση, θα μπορούσε να γίνει και προσφυγή στη Δικαιο-
σύνη από τον δήμο για το θέμα…

Το ίδιο ξαφνιαστήκαμε με την αναφορά του, ότι ο δήμος
έχει το 50% των μετοχών της ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε και γι’ αυτό
απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της εταιρείας, που έδωσε
τις απαντήσεις, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε σε
άλλη σελίδα…

Ωστόσο, δημιουργείται ένας προβληματισμός αν ήταν
απλώς μία «πρόχειρη και επιπόλαιη» προσέγγιση ή εάν
έκρυβε κάτι άλλο…

Με το σκεπτικό ακριβώς, πως αυτή την περίοδο βρίσκο-
νται σε εξέλιξη οι συζητήσεις δήμου – ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε για το
ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του δημαρχείου…

Και ενώ υπάρχει αμοιβαία καλή διάθεση και εξαιρετικό
κλίμα, έρχεται ένα μέλος της δημοτικής αρχής, που έχει
και την ιδιότητα του πρώην δημάρχου, να πει τα παρα-
πάνω…

Είναι εύκολο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, για να
συνεχίσουν την προσπάθεια αναζήτησης κοινά αποδε-
κτής λύσης;

Σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο που χρειάζεται, είναι κά-
ποια διευκρίνιση, εάν ειπώθηκε κάτι σε βαθμό υπερβο-
λής ή εάν ειπώθηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, για να
προαναγγείλει κάποια αλλαγή στάσης του δήμου, στις
συζητήσεις…
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Σε αντίθεση τουλάχιστον με τη φημο-
λογούμενη «σκληρή γραμμή» που
πρότεινε να υιοθετηθεί για την αντι-
μετώπιση των καταλήψεων…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Είχε καταδικαστεί σε ποινή 
κάθειρξης 9 ετών

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πρέβεζας συνέλαβαν την Τρίτη  αργά το βράδυ
στην Πρέβεζα ημεδαπό για υποθέσεις ναρκωτικών.  Ει-
δικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην
κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε συσκευασία
με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 19,8 γραμμαρίων. 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρε-
μούσε απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων,
με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών
και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ για παραβάσεις της
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 

Προανάκριση ενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας
Πρέβεζας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο
Εισαγγελέα.  

Παράτυποι μετανάστες 
επέβαιναν σε λεωφορείο

Συνελήφθη τη Δευτέρα το μεσημέρι επί της Ιόνιας Οδού
(ύψος Τερόβου) από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ημεδαπός οδηγός
λεωφορείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.  

Σύμφωνα με την Αστυνομία ύστερα από έλεγχο που πραγ-
ματοποιήθηκε σε Δ.Χ. Λεωφορείο, συνελήφθη ο οδηγός διότι
όπως διαπιστώθηκε 21 από τους επιβάτες, αλλοδαποί, στε-
ρούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και πα-
ραμονή τους στη χώρα. 

Το λεωφορείο κατασχέθηκε ενώ στους αλλοδαπούς επι-
βλήθηκε επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ
για περιορισμό μετακίνησης. 

Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση
ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης.  

Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέ-
τρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορω-

νοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν την Τρίτη από τις υπηρε-
σίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηπείρου συνολικά 79 παραβάσεις. 

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: 
61 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επιβολή

ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής: 
•15 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
•13 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 

•21 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 
•12 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
18 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισά-

ριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής:
•2 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
•2 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
•8 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
•6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη ένταση με

σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. 

79 παραβάσεις των μέτρων στην Ήπειρο



Π
ρο εκπλήξεως βρέθηκαν τα μέλη
του ΔΣ της ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε ακούγο-
ντας τον πρώην δήμαρχο και επι-

κεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής
Πρωτοπορίας» Νίκο Γκόντα, να διατυ-
πώνει την καταγγελία για τα μισθώματα
της ΚΕΠΑΒΙ στο χώρο και κυρίως για το
πού καταλήγουν αυτά, κάνοντας λόγο
ακόμη και για ενδεχόμενο νομικής διε-
ρεύνησης για τυχόν ευθύνες που προ-
κύπτουν. 

Ο κ. Γκόντας, η παράταξη του οποίου
είναι συμπράττουσα με την παράταξη
Ελισάφ και συναποτελούν με την παρά-
ταξη «Γιάννενα Τώρα» τη δημοτική πλειο-
ψηφία, λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις
για τη μετεγκατάσταση του δημαρχείου
στο ΚΕΠΑΒΙ. Ωστόσο, στη συνεδρίαση του
δημ. συμβουλίου, υποστήριξε χαρακτη-
ριστικά πως ο δήμος Ιωαννιτών έκανε «τα
στραβά μάτια», για να στηρίξει τον κλάδο
της αργυροχοϊας που πλήττεται, στις δια-
δικασίες της μίσθωσης χώρων στο ΚΕ-
ΠΑΒΙ, ενώ θα μπορούσε να παρέμβει,
αφού ο δήμος μετέχει με το 50% των με-
τοχών στην εταιρεία.

«Τα μισθώματα που καταβάλλονται στο
ΚΕΠΑΒΙ πού πηγαίνουν; Εκεί είναι πέντε -
έξι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που θέλουν
να πάει εκεί το δημαρχείο. Οι υπόλοιποι
τι κάνουν; Μοιράζονται τα χρήματα από
τα ενοίκια;», είπε χαρακτηριστικά, σε μία
παρέμβαση, που έμεινε αναπάντητη και
ασχολίαστη στο δημ. συμβούλιο.

Η απάντηση δόθηκε χθες από τον πρό-
εδρο της ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε Παύλο Κούργια, που
με δηλώσεις του στο ITV εξέφρασε κα-
ταρχάς την δυσάρεστη έκπληξη για τη
δημόσια τοποθέτηση του κ. Γκόντα, με τη
μορφή καταγγελίας μάλιστα, κρατώντας
ωστόσο διακριτές αποστάσεις από το εν-
δεχόμενο η δημοτική αρχή, να επέλεξε
να χρησιμοποιήσει τον κ. Γκόντα ως
«λαγό» για το επόμενο στάδιο των συζη-
τήσεων με την ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε.

«Δεν θέλω να πιστέψω, ότι ο κ. Γκόντας
λειτούργησε με αυτό το σκεπτικό. Με
τον δήμο έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση
σε καλό κλίμα και με αμοιβαία καλή διά-
θεση, που δεν ξέρουμε αν ευοδωθεί ή
όχι. Βρεθήκαμε προ εκπλήξεως όμως,

γιατί ο κ. Γκόντας που διετέλεσε οκτώ
χρόνια δήμαρχος στην πόλη θα έπρεπε
να γνωρίζει, ότι ο δήμος δεν έχει το 50%
των μετοχών της εταιρείας, αλλά το
4,08% όσο και η περιφέρεια Ηπείρου και
το υπ. Οικονομικών. Το υπόλοιπο ποσο-
στό είναι ισομερώς κατανεμημένο στους
43 μετόχους – ασημουργούς. ΘΑ μπο-
ρούσε να έρθει σε επαφή με το ΔΣ της
εταιρείας ή να ρωτήσει τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο του δήμου στο ΔΣ. Η ΚΕΠΑΒΙ
Α.Ε υπογράφει συμβόλαια που κατατίθε-
νται στην Εφορία, γίνεται ετήσια απολο-
γιστική Γ.Σ των μετόχων, εγκρίνεται ο ισο-
λογισμός που ελέγχεται από ορκωτούς
λογιστές. Δε γίνεται να διατυπώνονται
αιχμές για το που μοιράζονται τα χρή-
ματα από τα μισθώματα», ανέφερε ο κ.
Κούργιας.

Δύσκολη 
η μετεγκατάσταση

Η συγκεκριμένη αναφορά του κ. Γκό-
ντα μετατόπισε, όπως ήταν φυσικό το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τις συ-
ζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με-
ταξύ δήμου και ΚΕΠΑΒΙ για το ενδεχό-
μενο μετεγκατάστασης του δημαρχείου.
Ωστόσο, ο κ. Κούργιας ρωτήθηκε σχετικά
με τις συζητήσεις για το πώς εξελίσσο-
νται και κυρίως για το εάν η Α.Ε διακρίνει
πως υπάρχουν περιθώρια επίτευξης συμ-

φωνίας μ τον δήμο Ιωαννιτών.
«Συμμετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο

με καλή διάθεση και οι δύο πλευρές, και
με την γνώση, ότι η πόλη χρειάζεται να
έχει ένα σύγχρονο δημαρχείο. Το βλέ-
πουμε όμως πολύ δύσκολο για να προ-
χωρήσει η ιστορία στο ΚΕΠΑΒΙ για μία
σειρά λόγων. Είναι δύσκολο, αλλά όχι
ακατόρθωτο, αν ξεπεράσουμε κάποια
προβλήματα που υπάρχουν», τόνισε ο κ.
Κούργιας.

Τέλος, διατύπωσε αιχμές προς την
προηγούμενη δημοτική αρχή για το γε-
γονός, ότι ενώ η ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε ήταν ενή-
μερη για την έναρξη εκπόνησης μίας με-
λέτης για τον περιβάλλοντα χώρο,
εντούτοις δεν ενημερώθηκε ποτέ για την
ολοκλήρωσή της, αλλά ούτε και για τις
προθέσεις του δήμου τότε.

«Απλώς πληροφορηθήκαμε κάποια
στιγμή, ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και
μετά σιγήν ιχθύος… Αυτή η καθυστέρηση
μας δημιούργησε επιπλέον προβλήματα
γιατί η εταιρεία βρισκόταν τότε σε μία δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση και δε μπο-
ρούσαμε να παρέμβουμε σε τίποτε, πε-
ριμένοντας τον δήμο. Ευτυχώς, πάντως,
από τότε μέχρι σήμερα, η εταιρεία αντι-
μετώπισε με διαφορετικό τρόπο τις δυ-
σκολίες και σήμερα βρίσκεται σε μία
πολύ καλή κατάσταση», κατέληξε ο κ.
Κούργιας. 

Δυσκολίες που πρέπει να 
ξεπεραστούν για το νέο Δημαρχείο
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Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός
των συντάξεων

Τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλή-
ρωσης του ν. 4670/2020 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις
διατάξεις προ του ν. 4387/2016 (πριν την 13η.05.2016), προ-
βλέπει μεταξύ άλλων Υπουργική Απόφαση την οποία πρόκειται
να υπογράψει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου. Η υπουργική απόφαση αντι-
καθιστά την παλαιότερη απόφαση του επανυπολογισμού των συ-
ντάξεων (οικ. 26083/2016 όπως ισχύει), η οποία ακυρώθηκε ως
συνέπεια των αποφάσεων του ΣτΕ του Οκτωβρίου 2019. 

Η νέα υπουργική απόφαση, αφορά σε κύριες συντάξεις Δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ), οι οποίες είτε
έχουν ήδη επανυπολογιστεί είτε εκκρεμεί ο επανυπολογισμός
τους. Αποτελείται από επτά άρθρα τα οποία αφορούν στο πεδίο
εφαρμογής της, τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξεων,
τις συντάξιμες αποδοχές, τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα έτη
ασφάλισης, τον προσδιορισμό της καταβλητέας από 1.10.2019
σύνταξης και τη διαδικασία αναπροσαρμογής.

Βασικά σημεία 
Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν στον υπολογισμό

του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει των νέων, βελ-
τιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για
όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφά-
λισης. Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός βάσει των αυξημένων
συντελεστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά
την εφαρμογή του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε στην εγκύκλιο
του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π. 15982/2020.

Η αναπροσαρμογή από 01.10.2019 όλων των κύριων συντά-
ξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 δια-
τάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επανυπολογισμός και αναπροσαρ-
μογή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019. Οι βελ-
τιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης εφαρμόζονται άμεσα χω-
ρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολογισμού και της αναπρο-
σαρμογής.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019
σύνταξη, γίνεται σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την
30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης
και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης,
ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύ-
πτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης. Η
σύγκριση των ποσών διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου
ποσών.

Αν το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος
προ της 30.09.2019 εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από το
ποσό που προκύπτει με τους αυξημένους συντελεστές αναπλή-
ρωσης, τότε εξακολουθεί να καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό.
Η διαφορά τους εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά, και ακολουθώντας τις σχετικές προβλέψεις
του νόμου.

Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών ανα-
πλήρωσης προκύπτει αυξημένο ποσό στον δικαιούχο, σε σχέση
με ό,τι ελάμβανε προ της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, τότε το ποσό
της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο
της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο
από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και
σταδιακά ισόποσα κατ` έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε συνταξιούχος προ
του 2016 θα λαμβάνει τουλάχιστον όσα ελάμβανε, εάν όχι πε-
ρισσότερα. Για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα ανα-
προσαρμοστούν προς τα πάνω οι ανταποδοτικές τους συντάξεις,
ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και αυξήσεις των καθαρών ποσών
που αυτοί λαμβάνουν.

Τέλος, τυχόν αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν για τους
συνταξιούχους για το διάστημα από τον Οκτώβριο 2019, μέχρι
την εφαρμογή της αναπροσαρμογής, αυτά θα τους αποδοθούν
εφάπαξ.

Με την υπουργική αυτή απόφαση, κλείνει ο κύκλος των επα-
νυπολογισμών και αποκαθίστανται οι αδικίες των χαμηλών συ-
ντελεστών αναπλήρωσης του προηγούμενου νόμου 4387/2016
για όσους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης. Πρόκειται για το τε-
λευταίο σημαντικό βήμα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΣτΕ
του Οκτωβρίου 2019 και, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα πρό-
σφατα μέτρα επιτάχυνσης απονομής των συντάξεων, συμπλη-
ρώνει το πλέγμα ενεργειών της κυβέρνησης και του Υπουργείου
προς ομαλοποίηση της λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συ-
στήματος.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δειγματοληψίες σε οικισμό Ρομά του Δήμου 
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε οικισμό Ρομά στο Δήμο Ιωαννιτών ο οποίος γίνεται μετά από θετικά κρούσματα που επι-

βεβαιώθηκαν, όπως ανακοίνωσε χτες ο Δήμος.
Στον οικισμό βρίσκεται Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ η οποία πραγματοποιεί τεστ ενώ παράλληλα γίνεται για μία ακόμη φορά ενημέρωση της

κοινότητας από την Ειδική Σύμβουλο του Δημάρχου Διονυσία Αμπατζίδη για τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται.
«Θα αναμείνουμε την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου και των αποτελεσμάτων από τα τεστ ώστε να συζητηθεί η πιθανότητα

λήψης μέτρων στον οικισμό» σημείωσε σε δηλώσεις του χτες, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.
Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη σε ολόκληρη την Ήπειρο και τα Γιάννενα, σημείωσε ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρ-

μόζονται από όλους και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την αύξηση των εμβολιασμών θα επιτευχθεί η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. 



Σ
τη φάση της ανάρτησης έχουν πε-
ράσει οι Δασικοί Χάρτες στην
Ήπειρο. Η Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση έχει δημοσιοποιήσει την ανάρτηση
και για τις τέσσερις νομούς ενώ έχουν
δοθεί και οι ημερομηνίες για την υπο-
βολή αντιρρήσεων κάτι που αναμένεται
να κινητοποιήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Αρχικά, πριν από λίγες ημέρες ανακοι-
νώθηκε ότι αναρτήθηκαν στον ειδικό δια-
δικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρ-
τών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστο-
σελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου οι
Δασικοί Χάρτες όλων των προ-Καποδι-
στριακών δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων κα-
θώς και ο Δασικός Χάρτης των Τοπικών &
Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αρ-
ταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών
Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη,
του συνόλου της Π.Ε. Άρτας.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται
μόνο ηλεκτρονικά στη σελίδα του Κτη-
ματολογίου με τη συμπλήρωση ειδικής
φόρμας και δικαίωμα υποβολής αντίρρη-
σης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελλη-
νικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄&
Β΄βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη
θεμελίωση του έννομου συμφέροντός
τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα

στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα
Δασικό Χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές
και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρή-
σεων ξεκινά την Παρασκευή 5 Μαρτίου
ενώ λήγει στις 17 Ιουνίου. Για όσους δια-
μένουν στο εξωτερικό η καταληκτική
ημερομηνία είναι στις 7 Ιουλίου ενώ για
αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες
μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο
Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δασών.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε και η

ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε πε-
ριοχές της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρή-
σεων ξεκινά στις 12 Μαρτίου και λήγει
στις  24 Ιουνίου, ενώ για  τους κατοίκους
εξωτερικού λήγει στις 14 Ιουλίου.

Οι Δασικοί Χάρτες είναι προσβάσιμοι
για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και
υποβολής αντιρρήσεων στο «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» και στην ιστοσελίδα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας.

Θ
ετικές ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο
για την απλοποίηση και αναμόρ-
φωση του ρυθμιστικού πλαισίου

των δημοσίων συμβάσεων έργων, αλλά
και επιφύλαξη για το σύστημα μελέτη-
κατασκευή και τις πρόσθετες εγγυητικές
επιστολές εκφράζει με την παρέμβασή
του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής της
Βουλής, ο Σταύρος Καλογιάννης.

Ως θετικές ρυθμίσεις που εισάγονται με
το σχέδιο νόμου, αναφέρει ενδεικτικά:

«Η επίβλεψη έργων και μελετών από
ιδιώτες, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί
να ασκείται επίβλεψη, εκτός από την Υπη-
ρεσία, και από πιστοποιημένο ιδιωτικό
φορέα που θα διαθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις.

- Η θεσμοθέτηση, για έργα προϋπολο-
γισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ, της διαι-
τητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που
προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή μιας
Σύμβασης. Αυτή τη ρύθμιση είχαμε θε-
σμοθετήσει το 2013 για τα έργα της Εγνα-
τίας οδού. 

- Η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των
διαδικασιών, με την υποχρεωτική τήρηση
από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερο-
λογίου του έργου, με στόχο την επίλυση
των όποιων διαφωνιών μεταξύ Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας και αναδόχου χωρίς
καθυστερήσεις.

- Η πρόβλεψη κινήτρου πρόσθετης

αμοιβής έως 5% της συμβατικής δαπάνης,
για παράδοση έργων άνω των 1.000.000
ευρώ νωρίτερα από τη συμβατική προθε-
σμία. Αναμένεται να αντιμετωπισθούν, με
αυτό τον τρόπο, οι καθυστερήσεις στις
παραδόσεις των έργων.

- Η προώθηση Ενιαίου Συστήματος Τε-
χνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών».

Εκτιμά όμως ότι υπάρχουν θέματα τα
οποία χρειάζονται επανεξέταση, όπως:

« Η προωθούμενη ενίσχυση του συστή-
ματος μελέτη – κατασκευή. Η δικαιολογία
που αναφέρεται στο σ/ν είναι ότι θα μπο-
ρεί με αυτό το σύστημα να εκκινεί η δια-
δικασία δημοπράτησης έργων με χαμη-
λότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει
σήμερα, ενώ μετατοπίζεται η ευθύνη των
μελετών στον ανάδοχο.

Εκφράζω επιφυλάξεις για τη συγκεκρι-
μένη ρύθμιση. Πιστεύω ότι η εφαρμογή
του συστήματος μελέτη – κατασκευή
πρέπει να αφορά μόνον περιπτώσεις έρ-
γων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κα-
τασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται
από εξειδικευμένες τεχνογνωσίες. Είχα
εισηγηθεί σχετική ρύθμιση, ως αναπλη-
ρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδο-
μών, που είχε περιληφθεί στον Επενδυ-
τικό Νόμο 4146/2013 και εκτιμώ ότι πρέ-
πει να συνεχιστεί η εφαρμογή της.

- Το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών

προσφορών στα έργα, οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής
τους. Όντως υπάρχει πρόβλημα και οι
προβλεπόμενες ρυθμίσεις μπορούν να
συμβάλουν στην αντιμετώπισή του.

Η επιφύλαξή μου αφορά το ύψος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, που θα υπο-
λογίζεται πλέον επί του προϋπολογισμού
δημοπράτησης και όχι επί της συμβατικής
αξίας του έργου.  Επιπλέον, αποδεσμεύ-
εται η εγγύηση προκαταβολής από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης και οφείλει,
πλέον, ο ανάδοχος να προσκομίζει πρό-
σθετη εγγυητική  για ποσό ίσο με αυτό
της προκαταβολής. Προτείνω να ξανα-
δούμε τη ρύθμιση, ο τεχνικός κόσμος εί-
ναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά
οι μικροί και μεσαίοι εργολάβοι. Εφεξής
θα επιβαρύνονται με υψηλό κόστος εγ-
γυητικών.

- Σε ό,τι αφορά τις προστατευόμενες
περιοχές της χώρας, με το σ/ν προβλέπε-
ται ότι μπορεί να καθορίζεται «υπο-πε-
ριοχή προστασίας», για περιπτώσεις ήπιων
αναπτυξιακών έργων. Για να γίνει αυτό
απαιτείται, σύμφωνα με το σ/ν:

Εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Περιβαλ-
λοντικής Μελέτης για την υπο-περιοχή,
εκπόνηση και έγκριση Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γνω-
μοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χω-
ροταξικών Θεμάτων. Στη συνέχεια θα

ακολουθεί η έκδοση Π.Δ.!
Μέχρις ότου γίνουν όλα αυτά για μία

υπο-περιοχή, είναι βέβαιο ότι θα έχουν
ολοκληρωθεί οι Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες που βρίσκονται υπό εκπόνηση
για όλες τις προστατευόμενες περιοχές
της χώρας. Στόχος του Υπ. Περιβάλλοντος
πρέπει να είναι η ταχεία ολοκλήρωση αυ-
τών των Μελετών και η έκδοση των σχε-
τικών ΠΔ», καταλήγει.
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Ξεκινά η περίοδος αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

Επιθεωρητής - Εκτιμητής Ακινήτων - 

Μελετητής Δημοσίων Έργων Β’ Τάξης

Διεκπεραιώνει εργασίες:

• Άδειες Δόμησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων 

κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011

• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων

• Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων 

(Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις)

• Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV)

• Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συμβατικών,

Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων

• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή 

επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό 

Νόμο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Τοπογραφικά Σχέδια

Δ/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα

Τηλ. - Fax: 2651033706, 

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

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Επιφυλάξεις για το σύστημα μελέτη - κατασκευή
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Τ
η διαδικασία λήψης της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού καθορίζει
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

των υπουργείων Οικονομικών και Ερ-
γασίας σχετικά με την αναστολή συμ-
βάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά το μήνα Μάρτιο του
2021.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι επιχειρή-
σεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
των οποίων αναστέλλεται η λειτουρ-
γία με εντολή δημόσιας αρχής για τον
Μάρτιο του 2021 και οι επιχειρήσεις-
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται τον Μάρτιο του 2021 προ-
βαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των
εργαζομένων τους, των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τίθενται σε ανα-
στολή για πρώτη φορά είτε σε εκ νέου
δήλωση των εργαζομένων, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται
ξανά σε αναστολή είτε βεβαιώνουν ότι
παρατείνεται η αναστολή των συμβά-
σεων εργασίας των εργαζομένων
τους, που έχουν ήδη τεθεί σε ανα-
στολή στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ».

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμ-
βαση εργασίας τους τίθεται σε ανα-
στολή για πρώτη φορά κατά τοΝ Μάρ-
τιο του 2021, υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ειδικού μηχανισμού στήρι-
ξης των εργαζομένων (supportem-
ployees.yeka.gr), μετά την υποβολή
της υπεύθυνης δήλωσης του εργο-
δότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπερι-
λαμβάνονται, εκτός των προσωπικών
τους στοιχείων και του αριθμού πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυ-
νης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτό-
ματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοι-
χεία του προσωπικού τραπεζικού λο-
γαριασμού τους (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώ-
νουν και το αν μισθώνουν κύρια κα-
τοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμι-
σθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

Για την περίπτωση των εργαζομέ-
νων, των οποίων κατά το μήνα Μάρτιο
του 2021 παρατείνεται η αναστολή
των συμβάσεων εργασίας τους ή των
εργαζομένων των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε ανα-
στολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργο-
δότη, δεν απαιτείται επανυποβολή
υπεύθυνης δήλωσης από τους εργα-
ζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τρο-
ποποίηση στοιχείων του τραπεζικού
λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων
της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-
εργοδότες υποχρεούνται να γνωστο-
ποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους
εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώ-
ρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡ-
ΓΑΝΗ».

Για το μήνα ισχύος της παρούσας
ΚΥΑ, υποχρεωτικά η αναστολή συμβά-
σεων εργασίας των εργαζομένων προ-
αναγγέλλεται με την υπεύθυνη δή-
λωση τουλάχιστον την προηγούμενη
μέρα της έναρξης της αναστολής. Η
προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε
αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός
του τρέχοντος μήνα είτε ολόκληρο το
μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της
προαναγγελθείσας αναστολής συμβά-
σεων εργασίας των εργαζομένων προ-
αναγγέλλεται και αυτή είτε με τη δια-
δικασία της προσωρινής ανακλήσεως
είτε με ορθή επανάληψη της υποβλη-
θείσας δήλωσης. Η προαναγγελία
αυτή πρέπει να πραγματοποιείται του-

λάχιστον την προηγούμενη μέρα από
την έναρξη της μεταβολής.

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας ερ-
γαζομένων που τίθενται σε αναστολή
από την 1η έως και την 3η Μαρτίου, οι
υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρή-
σεων-εργοδοτών δύνανται να υπο-
βληθούν από τις 3/3/2021 έως και τις
7/3/2021.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η
ανωτέρω διαδικασία της προαναγγε-
λίας, η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη
και δεν παράγει τα αποτελέσματα της
αναστολής σύμβασης εργασίας και,
κατά συνέπεια, ο εργοδότης συνεχίζει
εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους
του.

Τι ισχύει για αναστολές 
συμβάσεων και τον Μάρτιο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Αιτήσεις για την προμήθεια
θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικού χώρου

Παρατείνεται μέχρι τον Απρίλιο το χρονικό περιθώριο
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την προμήθεια
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, το χρο-
νικό περιθώριο για υποβολή αίτησης, το οποίο έληγε στις
4 Μαρτίου, παρατείνεται μέχρι 28 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για
την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης
για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετρα-
γωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου
και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό
επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τις 5.000 ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύ-
πτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων
εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (πχ υγραερίου,
ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογό-
νου κά), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα
οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά
τους. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60
εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς
πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Υπογραμμίζεται ότι πριν από την υποβολή της αίτησης,
ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει
στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγ-
γραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης
μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.

Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο
πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν
υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποι-
αδήποτε οφειλή.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση https://heating-devices.mindev.gov.gr

Διευκρινίσεις σχετικά 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

Σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821), διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:

Α. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους
με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστη-
ριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των ερ-
γαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δρα-
στηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότη-
τας.

Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται
από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:
i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,
ii) ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον
iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δε-

κεμβρίου 2020,για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή
συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α) να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο
από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από
1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απρι-
λίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιο-
δικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

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



8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης από 1 Ιουνίου

Ο
δρόμος για τις ηλεκτρονικές με-
ταβιβάσεις ακινήτων ανοίγει με
απόφαση της ΑΑΔΕ, με την

οποία μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία
των φορολογουμένων, αφού η όλη
διαδικασία θα γίνεται από το γραφείο
του συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με
την απόφαση που υπογράφεται από
τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιστιλή,
το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πι-
λοτικά μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 μόνο
για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις
δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινή-
των. Μετά την ημερομηνία αυτή η δια-
δικασία θα είναι υποχρεωτική. 

Επίσης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 η
διαδικασία υποβολής της δήλωσης
ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη
νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμ-
φωνα με την ισχύουσα σήμερα διαδι-
κασία.

Αναλυτικά, τα βήματα, όπως τα προ-
βλέπει η απόφαση του διοικητή της
ΑΑΔΕ είναι τα εξής:

- Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις
φόρου μεταβίβασης ακινήτων (δηλώ-
σεις ΦΜΑ) για τη σύνταξη συμβολαιο-
γραφικού εγγράφου πώλησης, που
αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται
σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύ-
στημα αντικειμενικού προσδιορισμού
αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά. Ηλεκτρονικά επίσης υπο-
βάλλονται και οι δηλώσεις για τη μα-
ταίωση του συμβολαιογραφικού εγ-
γράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν
υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο. Συντάσ-
σεται μία δήλωση ανά αγοραστή ανε-
ξαρτήτως του αριθμού των πωλητών
και των μεταβιβαζομένων ακινήτων.

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση επιβολής φό-
ρου μεταβίβασης ακινήτων, επανά-
ληψη ή διόρθωση συμβολαίου καθώς
και πώληση ακινήτου σε εκτέλεση
προσυμφώνου, υποβάλλονται σε
έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
της δήλωσης ΦΜΑ λόγω αποδεδειγμέ-
νης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη
ΔΟΥ μετά από αίτηση των υπόχρεων
σε δήλωση και απόφαση του προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φο-
ρολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολο-
γίου της ΑΑΔΕ.

- Η δήλωση ΦΜΑ συμπληρώνεται
από τον πιστοποιημένο συμβολαιο-
γράφο που θα καταρτίσει την συμβο-
λαιογραφική πράξη και υποβάλλεται
από τους συμβαλλομένους με τη
χρήση των προσωπικών τους κωδικών
TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον
συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής
από τους συμβαλλομένους συνεπάγε-
ται την αποδοχή του περιεχομένου
της και την ακρίβεια των δηλουμένων
από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλ-
λαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή
της δήλωσης ΦΜΑ έχει για τον αγορα-
στή τις συνέπειες της υποβολής υπεύ-
θυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

- Με τη δήλωση υπολογίζονται από
τον συμβολαιογράφο η αξία των ακι-
νήτων, με τη συμπλήρωση των φύλ-
λων υπολογισμού, των απαλλαγών και
του οφειλόμενου φόρου και συνυπο-
βάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα
δικαιολογητικά.

- Με την υποβολή της δήλωσης
ΦΜΑ εκδίδονται αμέσως η πράξη διοι-
κητικού προσδιορισμού του φόρου, η
οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε
φόρο και η ταυτότητα οφειλής. Μετά

τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμ-
βολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρε-
ούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυ-
τού και να το επισυνάψει στην ως άνω
ηλεκτρονική εφαρμογή.

Με την υποβολή δήλωσης για τη
ματαίωση συμβολαίου εντός έτους
από την υποβολή της αρχικής εκδίδε-
ται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης.

- Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλε-
κτρονικά αμέσως μετά την υποβολή
της δήλωσης ΦΜΑ και ελέγχει την
ακρίβεια των δηλούμενων και τη συν-
δρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής
μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή
αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται
πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολο-
γούμενος καλείται από το Τμήμα Συμ-
μόρφωσης και Σχέσεων με τους φορο-
λογουμένους για την υποβολή των
επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητι-
κών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

- Η συνημμένη πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε
κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης
φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη
μορφή.

- Όλες οι δηλώσεις φόρου μεταβί-
βασης ακινήτων (είτε υποβάλλονται
ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή)
καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό βι-
βλίο μεταγραφής δηλώσεων ΦΜΑ.

- Από τη δημοσίευση της παρούσας
καταργείται οποιαδήποτε προηγού-
μενη απόφαση προβλέπει διαφορε-
τικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.

- Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Μέχρι και την 31η Μαΐου
2021 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης
ακινήτων, για τις οποίες προβλέπει η
παρούσα, δύνανται να υποβάλλονται
χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής
εφαρμογής. Από την 1η Ιουνίου 2021
η υποβολή των δηλώσεων ΦΜΑ γίνε-
ται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονι-
κής εφαρμογής.

162,6 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους 
της επιστρεπτέας προκαταβολής 
6 και ιδιοκτήτες ακινήτων

Πιστώθηκαν χτες 162,6 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής 6 και ιδιο-
κτητών ακινήτων. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οι-
κονομικών το ποσό αυτό πιστώνεται: - στους 108.762 πρώτους δι-
καιούχους του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό
συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 203.484 επιχειρή-
σεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας "myBusi-
nessSupport" (www.aade.gr/ mybusinesssupport), την αίτηση χο-
ρήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής
υποβολής της αίτησης λήγει την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 - σε
30.867 ιδιοκτήτες ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 4,6 εκατ.
ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μι-
σθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Έτσι, ο συνο-
λικός αριθμός συμψηφισμών με φόρους και καταβολών χρημάτων
για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου - Δεκεμβρίου
2020 διαμορφώνεται πλέον στις 675.927 και το συνολικό ποσό
ανέρχεται στα 88,7 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στο αρχείο έθεσε 
ο «Συνήγορος του Πολίτη» 
την αναφορά  για τη Νιάρχου

Στο Αρχείο τέθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη η αναφορά που
είχε κατατεθεί από τη νομική εκπρόσωπο κατοίκων σχετικά με τη
νομιμότητα του έργου κατασκευής της οδού Σταύρου Νιάρχου,
την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το συνολικό συγκοινωνιακό
σχεδιασμό της. Αυτό ανακοίνωσε η Περιφέρεια, η οποία προσθέ-
τει την ανακοίνωσή της:

«Ο «Συνήγορος του Πολίτη» επικαλείται την απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύ-
ρωσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και την Ει-
δική Πράξη 26/20.12.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου με την
οποία χαρακτηρίστηκε «ως έργο γενικότερης σημασίας για την οι-
κονομία της χώρας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ.
279/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (διαδι-
κασία απαλλοτριώσεων). 

«Καταλήγοντας- αναφέρει ο «Συνήγορος του Πολίτη»- από την
ως άνω απόφαση του ΣτΕ, πηγάζει δεδικασμένο, που ισχύει για
κάθε διοικητική αρχή και το οποίο καταλαμβάνει και τα διοικητικής
φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν και διατυπώνονται στην αιτιολο-
γία της απόφασης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για τους
ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι έχει
εξαντλήσει το περιθώριο της διαμεσολαβητικής του παρέμβασης
στο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς σας, η οποία
διά του παρόντος αρχειοθετείται», καταλήγει η Περιφέρεια.

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
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Κύριος στόχος να 
μειωθούν οι μετακινήσεις

Μ
ία νέα κατάσταση με τα μέτρα ανακοί-
νωσε χτες η κυβέρνηση, με κύριο στόχο
να μειώσει ακόμα περισσότερο τις μετα-

κινήσεις. Στην ουσία όλες οι μετακινήσεις πλην
των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, περιορίζονται
εντός δήμου και όχι μακριά από το σπίτι.

Νέες περιοχές προστίθενται στο επίπεδο πολύ
αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) του Χάρτη
Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας όπως
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της παν-
δημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα στο επίπεδο πολύ αυξημένου
κινδύνου (βαθύ κόκκινο) κατατάσσεται η Περιφέ-
ρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότη-
τες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας,
Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας,
Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Αρτας, Σάμου,
Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρα-
κλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης,

στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δή-
μος Καλυμνίων.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας κα-
τατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου
(κόκκινο), κάτι που σημαίνει ότι επηρεάζεται και η
αγορά που θα λειτουργεί με επιπλέον περιορι-
σμούς. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα στις 6 το
πρωί έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί,
με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας,
όπου τα μέτρα θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 6
Μαρτίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχεί-
ριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε σή-
μερα την περιοχή.

Αλλαγές στα sms
Παράλληλα αλλάξει και η απαγόρευση κυκλο-

φορίας η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο)

ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, ενώ
στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ
κόκκινο) από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.
Με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απα-
γόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές (Δευτέρα
ως Παρασκευή) διαμορφώνεται από τις 9 το

βράδυ ως τις 5 το πρωί, λόγω του μητροπολιτι-
κού χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

Στους έξι λόγους μετακίνησης σε όλη τη χώρα
διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν στους κωδικούς 2
και 6. 

Για τον κωδικό 2 μετάβαση σε σούπερ μάρκετ
και καταστήματα προμήθειας ειδών πρώτης ανά-
γκης, αλλά και για τον κωδικό 3 που αφορά την
μετάβαση σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες η
μετακίνηση θα γίνεται εντός του οικείου δήμου ή
έως δύο χιλιόμετρα από την κατοικία.

Για τον κωδικό 6 η μετακίνηση θα γίνεται μόνο
πεζή ή με ποδήλατο σε όλη τη χώρα και δεν μπο-
ρεί να μεταβεί κανείς σε άλλη περιοχή.

Για τον κωδικό 4 που αφορά την παροχή βοή-
θειας τα ελεγκτικά όργανα από σήμερα θα ζητούν
περισσότερες πληροφορίες.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Η Περιφέρεια, γνωμοδοτεί 
επί των φακέλων Μελετών 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων

Τη θέση της για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
παρουσιάζει με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή
Αρχή η οποία όπως αναφέρει «γίνεται αποδέκτης
τις τελευταίες ημέρες διαμαρτυριών για έργα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχεδιάζονται
σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου». 

Οι θέσεις της «έχουν διατυπωθεί κατ΄ επανά-
ληψη και οι βασικότερες είναι οι εξής», όπως ση-
μειώνει:  

«Οι  επενδύσεις δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν
και να επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό  το περι-
βάλλον, δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωπες
με άλλες δράσεις και δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται διαχρονικά, να υπάρχει λελογισμένη
χρήση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για δε τις μο-
νάδες βιοαερίου θα πρέπει να λειτουργούν με
πρώτη ύλη από τις περιοχές εγκατάστασής τους,
ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον από την
ανεξέλεγκτη διασπορά κτηνοτροφικών και πτη-
νοτροφικών αποβλήτων που αποτελούν εν δυνά-
μει ρυπογόνες εστίες.  Πρέπει όμως να γίνει σα-
φές  ότι η Περιφέρεια, όπως και οι Δήμοι, γνωμο-
δοτούν επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων που υποβάλλουν για έργα πολί-
τες και φορείς, η γνώμη τους δεν είναι δεσμευ-
τική και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά περί-
πτωση είτε από το αρμόδιο Υπουργείο ή την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση.  Όσον αφορά δε τοποθέ-
τηση για τη μονάδα βιοαερίου σε περιοχή των
Άνω Ραβενίων Δήμου Πωγωνίου,  ότι δήθεν δεν
ελήφθη υπόψη η νομοθεσία για τη γνωμοδό-
τηση,  το μόνο πραγματικά  που  δεν ελήφθη
υπόψη ήταν η ενημέρωση  που έκανε ο μελετη-
τής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος για τις τρεις εναλλακτικές επιλογές/λύσεις
που  εξετάστηκαν.  Ο λόγος προφανής: Να βρε-
θεί ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα-– που κινείται
στα όρια της συκοφαντίας- σε βάρος του Περιφε-
ρειάρχη» καταλήγει. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.702, εκ των οποίων
20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 197.279 (ημερή-
σια μεταβολή +1,4%), εκ των οποίων 51,7% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 63
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.419 είναι σχε-
τιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. To Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε
0,98

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 40, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.597 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 431
(70,1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84,9% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.376 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 394 (ημερήσια μεταβολή +36,33%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 304 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλι-
κία των θανόντων είναι τα 79 έτη.

Στην Ήπειρο είχαμε: 11 κρούσματα στην Π.Ε Αρτας, 12 κρούσματα
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 23 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, 3 κρούσματα
στην Π.Ε.Πρέβεζας

2.702 νέα κρούσματα, 23 στα Ιωάννινα
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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

ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» τιμά την «Ημέρα της γυναίκας»

Η
«Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάν-
νενα» με αφορμή την Ημέρα
της γυναίκας που γιορτάζεται

κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, διοργα-
νώνει διαδικτυακή εκδήλωση με
θέμα «Η γυναίκα σήμερα».

Στη διάρκειά της θα τιμηθούν συμ-
βολικά οι γυναίκες νοσηλεύτριες των
δύο νοσοκομείων των Ιωαννίνων, για
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην
μάχη κατά της πανδημίας του covid-
19. Στην εκδήλωση συζητούν και συμ-
μετέχουν: 

-Θωμάς Μπέγκας, επικεφαλής της
παράταξης «Ενότητα Πολιτών – Νέα
Γιάννενα»

-Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής
Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

εκπρόσωποι φορέων της πόλης:
-Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
-Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

-Επιμελητήριο Ιωαννίνων
-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
-Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ιωαννι-

τών
-Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιω-

αννίνων
-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, περι-

φερειακό τμήμα Ιωαννίνων
-Ε.Γ.Ε. παράρτημα Ιωαννίνων
-Ομάδα Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων
-Σωματείο καθαριστριών σχολικών

μονάδων Ιωαννίνων
Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι:

Αλέξανδρος Θεμελής, δημοσιογρά-
φος, Ντίνα Μπακόλα, μέλος της «Ενό-
τητας Πολιτών – Νέα Γιάννενα»

Κεντρική Ομιλήτρια:  Βάσω Μέγα,
Δημοτική Σύμβουλος της «Ενότητας
Πολιτών – Νέα Γιάννενα»

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
*Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 18.00
μέσω της πλατφόρμας zoom (https://
us02web.zoom.us/j/83318368036?p
wd=ZStUb2paejN1Vm44Z1dEOTNqU
i8yUT09) και είναι ανοιχτή για όλους
όσοι θέλουν να την παρακολουθή-
σουν. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ανοιχτή αιμοληψία  στη μνήμη
της Αφροδίτης Κατσαράκη

Λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν προβλήματα σε
όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας -και φυσικά και της
πόλης μας- με αποτέλεσμα την έλλειψη όλων των ομάδων
αίματος.  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η
Εθελοντική Ομάδα των «Paguristas» και ο Σύλλογος ασθε-
νών με νεοπλασία «Είμαστε Μαζί», διοργανώνουν ανοιχτή
αιμοληψία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στη μνήμη της
Αφροδίτης Κατσαράκη που «έφυγε» πρόσφατα.  Στην Αιμο-
δοσία συμμετέχουν: ο Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου,
το Δίκτυο Σχολείων «Ενεργώ ως πολίτης», το Δίκτυο Νέων
Ηπείρου – Epirus Youth Network, η εφημερίδα «Πρωινός Λό-
γος» και ο Χ.Ο.Ι. (Χορευτικός Όμιλος Ιωαννίνων).  Η αιμολη-
ψία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 7 Μαρτίου,
από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στον Πολιτιστικό
Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» στα Παλιά Σφαγεία, τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας. Η μετακίνηση για αιμοδοσία χρει-
άζεται βεβαίωση κίνησης Β1 (μετακίνηση για ιατρικούς λό-
γους) ή σχετικό μήνυμα με τον αριθμό 1 στο 13033.

Παράταση έως τέλος 
της χρονιάς στις Ενισχύσεις 

Μέχρι τέλος του έτους παρατείνονται οι Κρατικές Οικο-
νομικές Ενισχύσεις για την κάλυψη ζημιών σε γεωργούς
και κτηνοτρόφους μετά από απόφαση των υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και
του υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρου
Σκυλακάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ ο Κανο-
νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «λειτουργεί
για την καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων
(ΚΟΕ) σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για ζημιές που
υπέστησαν στη ζωική και φυτική τους παραγωγή από θε-
ομηνίες ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου
του παγίου κεφαλαίου. Το ποσό της αρχικώς προϋπολο-
γισμένης δαπάνης για το 2021 ανέρχεται στα 16 εκατ.
ευρώ».

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)

Μ
εταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξα-
χθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοική-
σεων των επιμελητηρίων σύμφωνα με τροπολογία που

κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των επιμελη-

τηρίων παρατείνεται μέχρι τις επόμενες εκλογές. Η τροπολο-
γία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η τροπολογία για την αναβολή των
εκλογών στα επιμελητήρια της χώρας κατά ένα έτος όπως έχει
δηλώσει υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης ήταν αναγκαία καθώς «μέσα σε συνθήκες πανδημίας, το

να ξεκινήσει τώρα η προεκλογική περίοδος στα εμπορικά επι-
μελητήρια της χώρας, είναι εντελώς παράλογο, δεν είναι αυτή
η στιγμή, άρα θα έχουμε αναβολή των εκλογών για ένα έτος».

Επίσης με την τροπολογία υπάρχει και μια τροποποίηση ως
προς τις θητείες των προέδρων των επιμελητηρίων. Προβλέ-
πεται ότι μπορεί να υπάρξει επανεκλογή προέδρου για μια
φορά. Δηλαδή δύο πλήρεις θητείες. Δεν περιλαμβάνεται και
δεν προσμετράται για την εκλογή προέδρου, θητεία διανυ-
θείσα από εκλογή σε αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο,
του αρχικά εκλεγμένου προέδρου, ανεξάρτητα της διάρκειας
αυτής.

ΜΕΤΑΞΥ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Το 2022 οι εκλογές για νέες διοικήσεις των Επιμελητηρίων
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Το 8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στις 20 και 21 Μαρτίου 
Το καθιερωμένο φεστιβάλ χορού της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση κατεβαίνει από τη σκηνή και καταλαμβάνει τον ψη-

φιακό κόσμο. Στις 20 και 21 Μαρτίου η Στέγη παρουσιάζει το πρώτο της Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων ειδικά φτιαγμένο
για το ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, το Onassis.org και τα social media.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ

Καθημερινά λειτουργεί 
το Δημοτικό Οδοντιατρείο

Αλληλεγγύης
Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός δι-

κτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και στα πλαίσια της πρόλη-
ψης και θεραπείας ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. λειτουργεί από το 2017

στον χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Αρχ. Μακαρίου 11 ΚΕ-
ΠΑΒΙ), το Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης, το οποίο

στελεχώνεται από μια οδοντίατρο και μια νοσηλεύτρια.
Πρόκειται για μία ακόμη δομή του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» πλήρως
εξοπλισμένη με όλο το  απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό

υλικό που βασικό στόχο έχει την δωρεάν οδοντιατρική περί-
θαλψη, φροντίδα, την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των
νόσων του στόματος, με κύριο μέλημα την προαγωγή της

στοματικής υγείας των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν μπο-
ρούν λόγω των οικονομικών  δυσχερειών να έχουν πρό-

σβαση σε οδοντιατρική περίθαλψη και είναι δικαιούχοι των
Δημοτικών Ιατρείων του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Το Οδοντιατρείο  λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύ-
ριακου, από τις 08:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ. Πληροφορίες

στα τηλέφωνα 2651304760-1.

£

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

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΖΟΥΚΗ ΣΤΗΝ ΕΗΜ

Με αφορμή  «Τα ερωτικά»
του Γιάννη Ρίτσου

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρί-
του κύκλου των εκδηλώσεων λόγου και τέχνης (μουσική,
συναυλίες, 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, καθηγή-
τρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
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Δέχεται μόνο με ραντεβού
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

e-ΕΦΚΑ

Εμβόλιμη καταβολή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη καταβολή αδειοδωρoσήμου αποκλειστικά μέσω των τραπεζών με πί-

στωση του λογαριασμού, που έχει δηλωθεί από τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-
ΕΦΚΑ. Η εν λόγω καταβολή αφορά τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, δικαιούχους του αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων
2020, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), προκειμένου να πλη-
ρωθούν τον Δεκέμβριο 2020 και τα δήλωσαν, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.
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Ένα διεθνές συνέδριο για την εποχή του
Αλή Πασά και την Ελληνική Επανά-
σταση θα γίνει στα Γιάννενα, σε μία

σχεδόν… αυτονόητη επιλογή αφού αυτή η
συγκεκριμένη ιστορική περίοδος δεν επηρέ-
ασε μόνο τα Γιάννενα, αλλά και τις εξελίξεις
στην οθωμανική αυτοκρατορία, αλλά και τις
επαναστατικές διεργασίες των Ελλήνων.
Το συνέδριο που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία
από τις κορυφαίες στιγμές των εκδηλώσεων
που πραγματοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών για τα
200 χρόνια, διοργανώνεται σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). 
Όπως έκανε γνωστό χτες ο Δήμαρχος Μωυ-
σής Ελισάφ οι εργασίες προγραμματίζεται να
διεξαχθούν διά ζώσης στον Πολιτιστικό Πο-
λυχώρο «Δημήτρης Χατζής» από τις 18 μέχρι
τις 20 Ιουνίου ενώ θα μεταδίδονται και διαδι-
κτυακά. 
«Ήδη οριστικοποιείται το τελικό πρόγραμμα

του συνεδρίου στο οποίο θα ανακοινωθούν
σημαντικές πρωτότυπες ανακοινώσεις από
διακεκριμένους ερευνητές της περιόδου -Έλ-
ληνες και ξένους και θα συμμετάσχει και ο
τέως Δήμαρχος Ιωαννίνων Αν. Παπασταύρου,
ο οποίος έχει επιδείξει ένα σημαντικό έργο
για τον Αλή Πασά και την εποχή του.
Την Κυριακή 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί
επίσκεψη των συνέδρων στο Μουσείο Αλη
Πασά και Επαναστατικής Περιόδου όπου ο
Διευθυντής του Μουσείου κ. Φώτης Ραπα-
κούσης θα κάνει αναλυτική παρουσίαση του
Μουσείου και των ευρημάτων τους» ανέφερε
στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.
Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας Άννα Μανδυλαρά ανέ-
φερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό
συνέδριο τόσο για την πόλη όσο και για τον
Ελλαδικό χώρο.
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που εκπροσωπώ
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» σημείωσε και
τόνισε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την Επα-
νάσταση. 

Όταν τα Γιάννενα συνάντησαν την Ελληνική Επανάσταση
Διεθνές συνέδριο τον Ιούνιο από τον Δήμο Ιωαννιτών με επίκεντρο την εποχή του Αλή Πασά

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανα-
κήρυξε το 2022 ως «Έτος Ιάκωβου Καμπα-

νέλλη», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από
τη γέννησή του. Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
των γενεθλίων του, θα πραγματοποιηθεί η εναρ-
κτήρια εκδήλωση του «Έτους Ιακώβου Καμπα-
νέλλη». Το σύνολο των εκδηλώσεων, στο πλαίσιο
του αφιερωματικού έτους, τελούν υπό την αιγίδα
του ΥΠΠΟΑ.
H διαδικασία για την κήρυξη «Ετους Ιάκωβου Κα-
μπανέλλη» ξεκίνησε τον Μάρτη του 2020, μετά
από την επιστολή της κυρίας Αννας Ψαρούδα-
Μπενάκη, ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών
προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη, στην οποία «η Ολομέλεια της
Ακαδημίας Αθηνών εκφράζει την ένθερμη υπο-
στήριξή της στην ανακήρυξη του έτους Δεκέμ-
βριος 2021-Δεκέμβριος 2022 ως «Ετους Ιακώβου
Καμπανέλλη, κατόχου της έδρας της Θεατρικής
Δραματουργίας της Ακαδημίας, επί δώδεκα έτη
συναπτά». Να σημειωθεί ότι το ίδιο αίτημα είχε
υποβάλει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
τόπος καταγωγής του θεμελιωτή του σύγχρονου
νεοελληνικού θεάτρου.
«Η ανακήρυξη του 2022 ως «Έτους Καμπανέλλη»,
δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
«αποτελεί ελάχιστο αντίδωρο στο τεράστιο πνευ-
ματικό έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Ο
Ιάκωβος Καμπανέλλης στο αξεπέραστο έργο του,
κατέγραψε με μοναδικό τρόπο την ελληνική ιστο-

ρία και την κοινωνική πραγματικότητα της μετα-
πολεμικής περιόδου. Κατάφερε, όσο κάνεις άλλος,
να συνθέσει, με ρεαλισμό αλλά και λυρισμό, τις δυ-
σκολίες, τον αγώνα, αλλά και τη δύναμη και την
ελπίδα του ελληνικού λαού. Εκτός όμως από την
διαχρονική αξία του έργου του, ο Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης, υπήρξε σπουδαίος Έλληνας. Ένας πνευ-
ματικός άνθρωπος, ένας ανήσυχος πολίτης και
ένας θαρραλέος αγωνιστής, σύμβολο αντίστασης
κάθε μορφής φασισμού. Ο Καμπανέλλης υπήρξε
ένας μοναδικός άνθρωπος. Οσοι είχαμε την τιμή
και την χαρά να τον γνωρίσουμε, διδαχθήκαμε
πολλά από αυτή την συναναστροφή. Ευφυής, κα-
λοσυνάτος, μεγάθυμος, ευαίσθητος, ποιητικός, νη-
σιώτης».

Το 2022, Έτος Ιάκωβου ΚαμπανέλληΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ
«1821 Πριν και Μετά» στο Μουσείο Μπενάκη

Έκθεση με τίτλο
«1821 Πριν και
Μετά», είναι αφιερω-
μένη στα 200 χρόνια
από την Επανάσταση
του 1821 διοργανώ-
νεται από το Μου-
σείο Μπενάκη με τη
σύμπραξη της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, της
Εθνικής Τράπεζας και

της Alpha Bank.  Η έκθεση θα ξεκινούσε κανονικά τον Μάρτιο, αλλά λόγω της παν-
δημίας η έναρξη και τα επίσημα εγκαίνιά της θα πραγματοποιηθούν μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων. 
Χτες το βράδυ θα γινόταν διαδικτυακά η μετάδοση της εκδήλωσης «"1821 Πριν και
Μετά". Η επετειακή έκθεση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση».
Τα περισσότερα από 1.200 αντικείμενα της έκθεσης και οι 1.218 σελίδες του καταλό-
γου της παρουσιάζουν 100 χρόνια ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού από το 1770
μέχρι το 1870. Μέσα από σπάνια έργα τέχνης και από ξεχωριστά τεκμήρια της κάθε
εποχής, οι τρεις ενότητες της έκθεσης και τα κεφάλαια του καταλόγου συνθέτουν ένα
γοητευτικό ταξίδι ιστορίας και τέχνης, ένα ταξίδι που τα βήματά του εξηγούν γιατί
αυτή η τόσο πλούσια εκατονταετία εξακολουθεί να μας συγκινεί τόσο έντονα, έστω
και μετά από 200 χρόνια.  
Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά και του Μαρίνου
Γερουλάνου ενώ θα εκδοθεί και ο κατάλογος «1821 Πριν και Μετά: Έλληνες και Ελ-
λάδα, Επανάσταση και Κράτος». 
Επιπλέον, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη ετοίμασε το ψηφιακό εκ-
παιδευτικό υλικό «21 Αντικείμενα μιλούν για την Επανάσταση», που απευθύνεται σε
παιδιά, οικογένειες, σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικούς. 

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή
Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν οι: 
• Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευ-
νών του ΕΙΕ και ο πιο σημαντικός μελετητής αυτής της περιόδου με σημαντικό ερευνητικό και συγγρα-
φικό έργο, • Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του Ιν-
στιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ • Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων • Άννα Μανδυ-
λαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων • Μαρία
Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια  του Ινστιτούτου  • Μαρία Γεωργοπουλου, Διευθύντρια Γεννα-
δείου Βιβλιοθήκης • Αμαλία Παππά, αν. Γενική Διευθύντρια ΓΑΚ • Τάσος Σακελλαροπουλος, Υπεύθυ-
νος Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη • Χρήστος Χρυσανθόπουλος, επιστημονικός συνεργά-
της Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Αρ, Πρωτ.: 17962

Ημ/νία: 03/03/21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΟ Ν. 4412/2016

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακη-

ρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγω-

νισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές η δημόσια σύμβαση για

εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτή-

ριο ανάθεσης της «η πλέον

συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή)»,

όπως ειδικότερα ορίζεται σε

σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Το έργο συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργα-

σιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπο-

λογισμό 322.424,91€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό-
βλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του έργου ανέρχεται στο

ποσό των 400.000,00€ (με

Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να παραλάβουν τα τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία

τεχνικών δεδομένων, Έντυπο

οικονομικής προσφοράς) δω-

ρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική

μορφή από στην ιστοσελίδα

του Δήμου Ιωαννιτών www.

ioannina.gr και την ιστοσελίδα

του ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ

www.eprocurement.gov.gr

Πληροφορίες σχετικά με τον

διαγωνισμό διατίθενται στα πα-

ρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Οδός: Κωλέττη 14

Ταχ.Κωδ.: 45 444 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651083880-81

Telefax: 2651083882

E-mail : vtsouris@ioannina.gr

Πληροφορίες: κ. Βασίλειος

Τσούρης

Ως ημερομηνία και ώρα λή-

ξης της προθεσμίας υποβολής

των προσφορών ορίζεται η

24/03/2021, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-

κτρονικής αποσφράγισης  των

προσφορών ορίζεται η

31/03/2021, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 10:00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δε-

κτοί

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ή ενώσεις αυτών που δραστη

ριοποιούνται στην Ελλάδα και

είναι εγγεγραμμένες στο Μητ-

ρώο Εργοληπτικών Επιχει

ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,

εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη

και άνω για έργα κατηγορίας

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  καθώς και Κ/Ξ  με

αναβάθμιση κατηγορίας Α2 και

που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της

Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που

έχουν υπογράψει και κυρώσει

τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό

ανάθεση δημόσια σύμβαση

καλύπτεται από τα Παραρτή

ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές

σημειώσεις του σχετι κού με

την Ένωση Προσαρ τήματος I

της ως άνω Συμφω νίας, καθώς

και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄

της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-

μερείς συμφωνίες με την

Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβά

σεων. 

-Οικονομικός φορέας συμ-

μετέχει είτε μεμονωμένα είτε

ως μέλος ένωσης.

- Οι ενώσεις οικονομικών

φορέων συμμετέχουν υπό τους

όρους των παρ. 2, 3 και 4 του

άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και

3(β) του άρθρου 76  του ν. 44

12/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν

λόγω ενώσεις να περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς. Σε

περίπτωση που η ένωση ανα-

δειχθεί ανάδοχος η νομική της

μορφή πρέπει να είναι τέτοια

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη

ενός και μοναδικού φορολο-

γικού μητρώου για την ένωση

(π.χ. κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία για

την εκτέλεση του έργου είναι

επτακόσιες (700) ημέρες.

Για την συμμετοχή στον δια-

γωνισμό απαιτείται η κατάθεση

από τους συμμετέχοντες οικο-

νομικούς φορείς, κατά τους

όρους της παρ. 1 α) του άρθρου

72 του ν.4412/2016, εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής, που

ανέρχεται στο ποσό των 6.452

ευρώ € (2% της εκτιμώμενης

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ

με στρογγυλοποίηση). 

Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι  εννέα (9) μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορη-

γηθεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται

από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΚΑΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ με

Κ.Α. 30.7323.011.

Η τεχνική μελέτη, η κατα-

σκευή του έργου και οι όροι δη-

μοπράτησης εγκρίθηκαν από

την Προϊσταμένη Αρχή με τις

αριθμ. 175/2021 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δή-

μου Ιωαννιτών. Το αποτέλεσμα

της δημοπρασίας θα εγκριθεί

από την Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Ιωαννιτών

Ιωάννινα 2/3/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Έργων,

Υποδομών, Ενέργειας, 

Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, 

Κυκλοφοριακών-

Συγκοινωνιακών θεμάτων

Γεώργιος Αρλέτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Δηλώνει ότι:

Εκθέτει σε πλειοδοτική δη-

μοπρασία ένα μικρό διαμέρισμα

(γκαρσονιέρα) ιδιοκτησίας του

Ι. Ναού Γεννήσεως της Θεοτό-

κου της Ενορίας Βρυσοχωρίου

που βρίσκεται στο Βρυσοχώρι

συνολικού εμβαδού 34,25 m2.

Τιμή εκκίνησης της δημοπρα-

σίας 110,00 ευρώ το μήνα. Εγ-

γύηση συμμετοχής στο διαγω-

νισμό 150,00 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διενεργη-

θεί ενώπιον του Εκκλ. Συμβου-

λίου στο Γραφείο του Μ.Ο.Σ

Βρυσοχωρίου στα Ιωάννινα και

στην οδό Σαμουήλ και Πινδά-

ρου 12 στις 12 Μαρτίου 2021

ημέρα Παρασκευή και ώρα

11:00 έως 12:00 μ.μ.

Τα έξοδα δημοσίευσης επι-

βαρύνουν τον τελευταίο μειο-

δότη.

Βρυσοχώρι 2 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Αρ, Πρωτ.: 17830

Ημ/νία: 02/03/21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ. 4412/2016

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακη-

ρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγω-

νισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές η δημόσια σύμβαση για

εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«Αναβάθμιση κοινόχρηστων

χώρων πολεοδομικής ενότη-

τας Καρδαμιτσίων», με κριτή-

ριο ανάθεσης της «η πλέον

συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή)»,

όπως ειδικότερα ορίζεται σε

σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Το έργο συντίθεται από τις

κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟ-

ΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με

προϋπολογισμό 64.496,31€ (δα
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του έργου ανέρχεται στο

ποσό των 80.000,00€ (με Φ.Π.

Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να παραλάβουν τα τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία

τεχνικών δεδομένων, Έντυπο

οικονομικής προσφοράς) δω-

ρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική

μορφή από την ιστοσελίδα του

Δήμου Ιωαννιτών www.ioan-

nina.gr και την ιστοσελίδα του

ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ www.

eprocurement.gov.gr

Πληροφορίες σχετικά με τον

διαγωνισμό διατίθενται στα πα-

ρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Οδός: Κωλέττη 14

Ταχ.Κωδ.: 45 444 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651083880-81

Telefax: 2651083882

E-mail :dlolos1@ioannina.gr

Πληροφορίες: κ. Δημήτριος

Λώλος

Ως ημερομηνία και ώρα λή-

ξης της προθεσμίας υποβολής

των προσφορών ορίζεται η 26η

Μαρτίου 2021, ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-

κτρονικής αποσφράγισης  των

προσφορών ορίζεται η 02η

Απριλίου 2021, ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 10:00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δε-

κτοί

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ή ενώσεις αυτών που δραστ

ηριοποιούνται στην Ελλάδα και

είναι εγγεγραμ μένες στο Μη

τρώο Εργολη πτικών Επιχει

ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,

εφόσον ανήκουν στις κατη

γορίες Α1 τάξη Οδοποιίας και

άνω, Α1 τάξη Οικοδομικών και

που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της

Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ

ρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες

χώρες που έχουν υπογράψει

και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό

που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και

τις γενικές σημειώσεις του σχε

τικού με την Ένωση Προ σαρ

τήματος I της ως άνω Συμφ

ωνίας, καθώς και δ) σε τρί τες

χώρες που δεν εμπίπτουν στην

περίπτωση γ΄ της παρού σας

παραγράφου και έχουν συνά

ψει διμερείς ή πολυμερείς

συμφωνίες με την Ένωση σε

θέματα διαδικασιών ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων. 

-Οικονομικός φορέας συμ

μετέχει είτε μεμονωμένα είτε

ως μέλος ένωσης.

- Οι ενώσεις οικονομικών φο

ρέων συμμετέχουν υπό τους

όρους των παρ. 2, 3 και 4 του

άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και

3(β) του άρθρου 76  του ν.

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν

λόγω ενώσεις να περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς. Σε

περίπτωση που η ένωση ανα

δειχθεί ανάδοχος η νομική της

μορφή πρέπει να είναι τέτοια

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη

ενός και μοναδικού φορολο

γικού μητρώου για την ένωση

(π.χ. κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία για

την εκτέλεση του έργου είναι

τριακόσιες ημέρες (300).

Για την συμμετοχή στον δια-

γωνισμό απαιτείται η κατάθεση

από τους συμμετέχοντες οικο-

νομικούς φορείς, κατά τους

όρους της παρ. 1 α) του άρθρου

72 του ν.4412/2016, εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής, που

ανέρχεται στο ποσό των 1.291,

00 ευρώ € (2% της εκτιμώμε-

νης αξίας της σύμβασης εκτός

ΦΠΑ με στρογγυλοποίηση). 

Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι έξι (6) μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορη-

γηθεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται

από ΕΙΣΦΟΡΑ με Κ.Α. 30.7326.

014.

Η τεχνική μελέτη (Φάκελος

του Έργου), τα Τεύχη Δημο-

πράτησης και η κατασκευή του

έργου εγκρίθηκαν από την

Προϊσταμένη Αρχή με τις αρι

θμ. 916/2020 & την 173/2021

Αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Ιωαννι-

τών. Το αποτέλεσμα της δημο-

πρασίας θα εγκριθεί από την Οι-

κονομική Επιτροπή του Δήμου

Ιωαννιτών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έργων

Γεώργιος Αρλέτος

Η «Πίνδος» σε διεθνή έκθεση
τροφίμων στο Ντουμπάι

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων
«Πίνδος» συμμετείχε στην έκθεση Gulfood 2021, στο Πα-
γκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι.

Η μεγαλύτερη ετήσια εμπορική έκθεση τροφίμων και
ποτών στον κόσμο πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις
25 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η
συμμετοχή της «Πίνδος» στην 26η Διεθνή Έκθεση Τροφί-
μων & Ποτών Gulfood 2021 πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προβολής και Προώ-
θησης Chick Leaders "Enjoy It’s from Europe", μίας τριε-
τούς καμπάνιας που έχει ως στόχο την προώθηση των
ευρωπαϊκών ποιοτικών προϊόντων πουλερικών στις αγο-
ρές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ και
της προβολής της ασφαλούς διαδικασίας που ακολου-
θείται κατά την παραγωγή τους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δηλώσεις για τους 
επαγγελματίες της Τέχνης 
και του Πολιτισμού 

Έως και τις 15/3 , δίνεται η δυνατότητα υποβολής μο-
νομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 2021 στους επαγγελματίες της Τέ-
χνης και του Πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.ser-
vices.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και
τις 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.
4764/2020 (Α'  256), όπως ισχύει και τη με
αρ.οικ.9501/323/2-3-2021 (Β' 823) Κοινή Υπουργική Από-
φαση.
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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
ετά τη Ράντι Μπράουν που ανακοι-
νώθηκε και επίσημα τη Δευτέρα και
βρίσκεται ήδη στα Γιάννενα, για να

ενσωματωθεί στις προπονήσεις, η διοίκηση
του ΠΑΣ WBC ανακοίνωσε τη δεύτερη μετα-
γραφή αθλήτριας που θα βοηθήσει το σύνολο
του Νίκου Δουβίτσα ως το τέλος της κου-
τσουρεμένης σεζόν.

Αθλήτρια του ΠΑΣ είναι και επίσημα η
24χρονη Μαρτέ Γκρέις, που αγωνίζεται σε
θέση φόργουορντ, με κύρια χαρακτηριστικά
της, το δυναμισμό, την ταχύτητα, αλλά και
την έφεση στο σκοράρισμα κοντά και μακριά

από το καλάθι.
Η 24χρονη είναι απόφοιτη του De Paul

University και βοήθησε σημαντικά την ομάδα
της να φτάσει σε δύο τίτλους στην περιφέ-
ρειά της, ενώ η ίδια είχε πολλές σημαντικές
διακρίσεις τα δύο τελευταία χρόνια της στο
NCAA (2018, 2019: All-Big East 1st Team
και 2018, 2019: Big East All-Tournament
Team). Την τελευταία χρονιά στο De Paul η
Γκρέις είχε τους εξής μέσους όρους σε 34
αγώνες: 14.4 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.4
ασσίστ, ενώ είχε 45.8% στα δίποντα,
30.1% στα τρίποντα και 77.7% στις βολές.

Την πρώτη της χρονιά ως επαγγελματίας
στο πολύ ανταγωνιστικό WNBL της Αυστρα-
λίας σε 15 αγώνες είχε 6.3 πόντους, 3.7 ρι-
μπάουντ, με 48.5% στα δίποντα, 20% στα
τρίποντα και 73.9% στις βολές.

Το πρόγραμμα
Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΣ

WBC ξεκινούν την Κυριακή 7 Μαρτίου με
την ομάδα του Δουβίτσα να υποδέχεται στο
Νέο Κλειστό τον Κρόνο Αγ. Δημητρίου στις
14.00.

Ακολουθούν τα παιχνίδια μέχρι το τέλος
του α’ γύρου ως εξής:

10/3 Σπόρτινγκ – ΠΑΣ
14/3 Δάφνη – ΠΑΣ
17/3 ΠΑΣ – ΠΑΟ
21/3 ΟΑ Χανίων – ΠΑΣ
24/3 ΠΑΣ – ΕΦΑΟ Ζωγράφου
27/3 ΠΑΟΚ – ΠΑΣ
31/3 ΠΑΣ – Ολυμπιακός

Και δεύτερη αμερικανική
ενίσχυση στον ΠΑΣ WBC

Προπονητής στη Σάλκε
ο Δημ. Γραμμόζης

15ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

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)

Σ
υμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλο-
καίρι του 2022 υπέγραψε ο ηπειρώτης
προπονητής, με καταγωγή από το Κεφα-

λόβρυσο Πωγωνίου, Δημήτρης Γραμμόζης. 
Ο 42χρονος έλληνας τεχνικός που άφησε

εξαιρετικές εντυπώσεις με το έργο που έκανε
στη Ντάαρμσταντ, συμφώνησε με τη Σάλκε,
που βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση στη
Μπουντεσλίγκα και πολύ δύσκολα θα κατα-
φέρει να μείνει στην κατηγορία. «Είμαστε πε-
πεισμένοι ότι ο Δημήτρης Γραμμόζης είναι ο
σωστός προπονητής για να αναλάβει το τελευ-

ταίο τρίτο της σεζόν. Όλοι ξέρουμε την κατά-
σταση, αλλά απομένουν 11 αγωνιστικές στην
Μπουντεσλίγκα. Θέλουμε όσο περισσότερη
επιτυχία γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια» σχο-
λίασε ο Πίτερ Κνέμπελ εκ μέρους της ομάδας.

«Ανυπομονώ γι’ αυτή την εμπειρία. Θα αξιο-
ποιήσουμε το λίγο χρονικό διάστημα για να
αποκτήσω εικόνα της ομάδας μας. Φυσικά θέ-
λουμε να ξεκινήσουμε με νίκη κόντρα στη Μάι-
ντς» δήλωσε με τη σειρά του ο Δημ. Γραμμό-
ζης.

Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν 
οι εκλογές της ΕΠΟ

Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν οι εκλογές της ΕΠΟ, όπως ενημερώθηκε η Ομοσπονδία από το υπουρ-
γείο πολιτικής προστασίας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις
27 Μαρτίου κι όπως έγινε γνωστό θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με την φυ-
σική παρουσία όλων των εκλεκτόρων.

Το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει στο έγγραφό του ότι στο πλαίσιο των μέτρων κατά του Covid-19,
απαγορεύονται οι μετακινήσεις ανάμεσα σε νομούς και έτσι οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ και των ομά-
δων της Super League δεν μπορούν να πάρουν άδεια και να μεταβούν στην Αθήνα.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής κάλπης "Ζευς" που έχει προταθεί
από το υφυπουργείο αθλητισμού.

Eurobasket 2021
Στις 8 Μαρτίου η κλήρωση 
για την Εθνική γυναικών

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Eurobasket 2021 γυναικών έκανε γνωστά την Τετάρτη η
FIBA, βάσει των οποίων η Εθνική ομάδα της Ελλάδας τοποθετήθηκε στο τέταρτο, ενόψει της
κλήρωσης της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου.

Στο ίδιο γκρουπ με την «γαλανόλευκη» τοποθετήθηκαν ακόμα η Σλοβακία, η Κροατία και η
Βοσνία. 

Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το διάστημα 17-27 Ιουνίου στο Στρα-
σβούργο (Γαλλία) και την Βαλένθια (Ισπανία).

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:
1ο γκρουπ: Ισπανία, Γαλλία, Σερβία, Βέλγιο
2ο γκρουπ: Σουηδία, Ρωσία, Σλοβενία, Ιταλία
3ο γκρουπ: Λευκορωσία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Τουρκία
4ο γκρουπ: Σλοβακία, Κροατία, Βοσνία, Ελλάδα
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Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, καμία γωνία της πόλης δεν μπορεί να κρατηθεί τελείως καθαρό. Πού ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχει αστικός πολιτισμός επαρκής ώστε να σέβεται τη ζωή όλων

Είναι αξιοπερίεργο και καμιά φορά και οδυνηρό σε προσωπικό επίπεδο να αντιλαμβάνε-
σαι πόσο αδύναμη είναι η θέση και η φωνή όσων είναι κατά της βίας. Όσων είναι στα-

θερά ενάντια σε κάθε μορφή δεσμών πάνω στον άνθρωπο. Οταν δηλώνεις κατά κάθε μορ-
φής τρομοκρατία, αλλά και κάθε είδους κρατικής και θεσμικής βίας, μοιάζει να κινείσαι σε
έναν χώρο αφωνίας από τον οποίο σε καλούν να βγεις κάθε προέλευσης "γνώστες" που
"γνωρίζουν"  το πώς κινείται ο κόσμος και τι είναι ρεαλισμός. 

Μόνο όμως όταν είσαι κατά της βίας μπορείς να διαβάζεις καλύτερα, πιο ανθρώπινα, τον
κόσμο που πορεύεται πάντα ανάμεσα στις αντιφάσεις του και μόνο τότε μπορείς να υπε-
ρασπίζεσαι τη ζωή όλων των ανθρώπων, ακόμα και εκείνων που δεν τη σεβάστηκαν. Η ζωή
πάνω από όλα.

Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι ως κοινωνία θεωρούμε αδύναμες τις φωνές γενικά όσων
είναι κατά της βίας. Ίσως γιατί θεωρούμε ακόμα τη σωματική βία μέρος του διακανονισμού,
μέρους του παιχνιδιού. 

Η αδύναμη φωνή κατά της βίας

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ Το ΚΕΠΑΒΙ δεν είναι ένα ιδιωτικό
κτίριο, αλλά μία δημόσια υπόθεση, ένα
στοίχημα της πόλης στην προώθηση
της αργυροτεχνίας με πανελλήνιο εν-
διαφέρον. Κατά συνέπεια και η διοί-

κησή του και οι τοπικοί φορείς πρέπει
να συνεργάζονται ώστε να υπάρχει το

μέγιστο όφελος για την τοπική κοινωνία. Αν
μπορεί να λειτουργήσει και το δημαρχείο, που σημαίνει αύ-
ξηση των επισκεπτών, ορατότητα και πρόσθετα έσοδα,
τότε όλες οι πλευρές πρέπει να υπερβούν εαυτούς και να
βρουν λύσεις.

+
ΠΛΑΤΕΙΑ., Κάτι με την πλα-
τεία Χατζή θα γίνει ή βα-
ρέθηκαν πια και οι δή-
μαρχοι να ασχολούνται.
Πρόκειται στην ουσία για
ένα κενό χώρο σε μία συ-
νοικία που δεν έχει πλατείες
και δημόσιους χώρους αλλά
έχει χιλιάδες κατοίκους,. Πόσα χρόνια πρέπει
να περάσουν για να γίνει μία πλατεία; Μάλλον
γύρω στα 50.

--

Τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των μετακι-
νήσεων που ισχύουν από σήμερα δεν είναι

προφανώς νέα αλλά παλιά. Άλλωστε τι νέο να
υπάρχει που δεν το ξέρουμε πια. Κάτι πήγε να
ακουστεί για εφαρμογές στο κινητό και νέους
κωδικούς, αλλά έχουμε μάθει πλέον και τις
αδυναμίες της κυβέρνησης, μια εκ των οποίων
είναι ότι προσέχει επικοινωνιακά και δεν θέλει
να εκτίθεται με δυσάρεστες αλήθειας. Γιατί αν
έπρεπε να ειπωθεί μία αλήθεια είναι ότι χωρίς
εμβόλια δεν μπορεί να εννοείται η μείωση των
μέτρων.

Θα μπορούσε άραγε να υπάρχει μία άλλη
κατεύθυνση; Σε όλη την Ευρώπη λίγο πολύ
ακολουθείται μία κοινή γραμμή. Η πολιτική
στην Ελλάδα μοιάζει περισσότερο με τη γαλ-
λική που προβλέπει μεγάλο περιορισμό των
μετακινήσεων. Το πρόβλημα όμως στην Ελ-
λάδα είναι ότι δεν έχει προωθηθεί αποφασι-
στικά η τηλε-εργασία πιθανά λόγω και ελλεί-
ψεων τεχνολογικών στον χώρο της εργασίας,
ενώ και η οικονομία εξαρτάται από τις μικρές
επιχειρήσεις που πλήττονται από τα κλεισίματα
και αυτό έχει αποτύπωμα πια και στα έσοδα
των νοικοκυριών.

Η μακρά αναφορά στην «ατομική ευθύνη» θα
έπρεπε ίσως να συνδυαστεί και με την ατομική
γνώση των μέτρων άρα και μία μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι θα τα τηρούν.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το φοβάται αυτό. Κι
έχει αποδειχτεί ότι το lockdown πιάνει μειώνο-
ντας την πίεση στα νοσοκομεία. Για αυτό και
από πέρυσι βλέπουμε το ίδιο έργο. 

Τα ίδια και 
τα ίδια με τα μέτρα

Η μακρά αναφορά στην «ατομική ευθύνη»

θα έπρεπε ίσως να συνδυαστεί και με 

την ατομική γνώση των μέτρων άρα και 

μία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους 

πολίτες ότι θα τα τηρούν
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