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Δια του… απολογισμού και κατά κάποιον τρόπο δια της πλαγίας προέκυψε η εί-
δηση της χθεσινής ημέρας από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
για τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού έρ-
γου για το 2020 που συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ο περιφερειάρχης
έκανε γνωστό πως σε συνάντηση στο Υπ. Υποδομών πριν από 15 ημέρες, με τον
Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Καραγιάννη, επιβεβαιώθηκε αφενός ότι το τμήμα
δε μπορεί να τύχει χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί όμως να
εξεταστεί η χρηματοδότησή του από το ίδιο ταμείο αλλά στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης για τα έργα που εντάσσονται στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

» 5

Λιγότερες λωρίδες, 
λιγότερες και οι ελπίδες

Με πολλές απουσίες στο Βόλο σήμερα (19.30) ο ΠΑΣ

Δίνει ευκαιρίες ο Γιαννίκης
» 15

Παράθυρο χρηματοδότησης του τμήματος 
μέσα από το πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης 

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα 
από τη Σκανδιναβία στα Ιωάννινα 

» 3

Ακρωτηριάστηκε 
το πόδι 10χρονου

Στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού ενός
10χρονου που διακομίστηκε από την Άρτα, σο-
βαρά τραυματισμένο, μετά από ατύχημα, προ-
χώρησε η ομάδα χειρουργών του νοσοκομείου
Χατζηκώστα. Το πόδι ακρωτηριάστηκε από το
ύψος του μηρού, χωρίς να υπάρχει άλλη δυνα-
τότητα, ενώ η ομάδα των χειρουργών έδωσε με-
γάλη μάχη για να σωθεί η ζωή του παιδιού που
κινδύνευε λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας. 

» 3

Απαλλαγή από τα τέλη 
θήρας για τη νέα σεζόν

Για το κυνηγετικό έτος 2020-2021, οι κυνη-
γοί θα απαλλαγούν από την υποχρέωση κα-
ταβολής ποσών υπέρ του Δημοσίου, εφό-
σον εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με
το προηγούμενο κυνηγετικό έτος.

» 12

Στόχος, η βιώσιμη 
επανεκκίνηση της οικονομίας

Το σχέδιο για την βιώσιμη επανεκκίνηση της
οικονομίας που παρουσίασε πριν από λίγες
μέρες ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στο επίκε-
ντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο συ-
ντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Σάββας Δη-
μητριάδης.

» 4

Στο «βαθύ κόκκινο» 
και ο δήμος 
Βορείων Τζουμέρκων

» 7

Ξύλινα σπιτάκια για 
τα αδέσποτα της πόλης 

» 7

Επιστρέφει στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων η 
Βαρ. Παπαδοπούλου

» 4


