
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Βροχή και VAR έφεραν
την ισοπαλία

• Θλίψη για τον ξαφνικό 
θάνατο του Μαμπουλού

Σελ.9

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σε πρώτο
πλάνο σχολικές
υποδομές 
και κοινωνική
πολιτική
• Ποιοί οι άμεσοι στόχοι 
της Δημοτικής Αρχής 
σε θέματα Παιδείας, ποιες 
οι προτεραιότητες 
στην κοινωνική πολιτική 

3 Στο φαρμακείο, 
στο ΚΕΠ, μέσω άυλης 
συνταγογράφησης 
ή της πλατφόρμας
emvolio.gov.gr που ήδη 
άνοιξε, τα ραντεβού 

3 Ο εμβολιασμός ξεκινά από
τους υπερήλικες και θα γίνει 
σε δύο δόσεις, με τη δεύτερη 
21 ημέρες μετά την πρώτη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιστροφή στα θρανία για
τα Δημοτικά, εν αναμονή
για τη Γ’ Λυκείου

Σελ.4

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ.13

Σελ. 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ένα ακόμη βήμα για 
τη μεταφορά Δικτύων 

της ΔΕΥΑΙ
Σελ. 5
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ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Αριθμός Αδείας 124

ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δέκα δήμοι 
σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης
Σελ.5

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αυξημένη η ζήτηση
στο πετρελαίο 

θέρμανσης
Σελ.11

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΕΣ

Αναβαθμίστηκε 
το Κέντρο Υγείας

Δερβιζιάνων
Σελ.10

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Άνοιξε η πλατφόρμα για
τα εμβόλια των πολιτών  
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αφιέρωμα στον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη 
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

συνεχίζει τις διαδικτυακές εκδηλώσεις του,
που προβάλλονται από το κανάλι του στο
ΥοuTube.  

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και ώρα
21:00 θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στον ποι-
ητή Τάσο Λειβαδίτη.

Συμμετέχουν:
Γεωργία Αναστάση, πιάνο
Ελευθέριος Καραγιάννης, κλαρινέτο – σα-

ξόφωνο, ενορχήστρωση
Αχιλλέας Φρέστας, φωνή
Αποσπάσματα από την ποίηση του Τάσου

Λειβαδίτη διαβάζουν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων,
Μωυσής Ελισάφ και η Μαρία Στρατσάνη, δρ
Φιλοσοφίας και πρώην διευθύντρια του Πνευ-
ματικού Κέντρου.

Ο Τάσος Λειβαδίτης (1922-1988) ήταν γιος
του Λύσανδρου Λειβαδίτη και της Βασιλικής
Κοντοπούλου. Γράφτηκε στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τις σπουδές του
διέκοψαν η γερμανική κατοχή και η συνακό-
λουθη ένταξή του στην Αντίσταση και στρά-
τευσή του στην ΕΠΟΝ. Κατά τη διάρκεια της
κατοχής πέθανε ο κατεστραμμένος οικονομικά
πατέρας του και το 1951, ενώ ο ποιητής ήταν
εξορισμένος στη Μακρόνησο, η μητέρα του.
Είχε τέσσερα μεγαλύτερα αδέρφια, μια
αδερφή και τρεις αδερφούς. Ο πατέρας του
ήταν μεγαλέμπορος και τα παιδικά χρόνια του
ποιητή ήταν ευτυχισμένα. Τέλειωσε το γυμνά-
σιο στην Αθήνα. Το 1946 παντρεύτηκε τη Μα-
ρία Στούπα, παιδική του φίλη και πολύτιμη σύ-
ντροφο σε ολόκληρη τη ζωή του, με την οποία
απέκτησαν μια κόρη τη Βάσω. Την ίδια χρονιά
πραγματοποίησε και την πρώτη του εμφάνιση
στη λογοτεχνία με τη δημοσίευση του ποιήμα-
τός του Το τραγούδι του Χατζηδημήτρη στο
περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα. Το 1947 συ-

νεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού Θε-
μέλιο. Την τετραετία 1948-1952 εξορίστηκε
στο Μούδρο, τον Άη- Στράτη και τη Μακρό-
νησο μαζί με άλλους αριστερούς καλλιτέχνες
και διανοούμενος, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο
Άρης Αλεξάνδρου, ο Μάνος Κατράκης και πολ-
λοί άλλοι και συνέχισε να γράφει ποιήματα. Το
1952 σημειώθηκαν οι εκδόσεις των έργων του
Μάχη στην άκρη της νύχτας και Αυτό το
αστέρι είναι για όλους μας. Τρία χρόνια αργό-
τερα οδηγήθηκε σε δίκη στο Πενταμελές Εφε-
τείο με αφορμή την ποιητική συλλογή του Φυ-
σάει στα σταυροδρόμια του κόσμου και αθω-
ώθηκε πανηγυρικά. Σταθμό στην ποιητική του
διαδρομή και σχηματικό ορόσημο της πορείας
του προς τη δεύτερη, εσωτερικότερη και
υπαρξιακής αγωνίας, φάση της δημιουργίας
του αποτέλεσε κατά τους θεωρητικούς της λο-
γοτεχνίας το βιβλίο του Οι γυναίκες με τ’ αλο-
γίσια μάτια.

Το 1961 πήρε μέρος σε συναυλίες του Μίκη

Θεοδωράκη απαγγέλλοντας ποιήματά του και
συνομιλώντας με το κοινό. Την ίδια χρονιά συ-
νεργάστηκε στο σενάριο με τον Κώστα Κοτζιά
και έγραψε τους στίχους των τραγουδιών (η
μουσική του Θεοδωράκη) για την ταινία του
Αλέκου Αλεξανδράκη, Συνοικία το όνειρο. Συ-
νεργάστηκε με την εφημερίδα Αυγή και το πε-
ριοδικό Επιθεώρηση Τέχνης. Το 1986 εξέδωσε
τη συλλογή του Βιολέτες για μια εποχή που θε-
ωρήθηκε ως το κύκνειο άσμα του. Ο Τάσος
Λειβαδίτης πέθανε στην Αθήνα. Μετά το θά-
νατό του εκδόθηκαν χειρόγραφα ανέκδοτα
ποιήματά του με τον τίτλο Χειρόγραφα του
Φθινοπώρου.

Στίχοι του μελοποιήθηκαν από το Μίκη Θεο-
δωράκη, το Μάνο Λοΐζο, το Γιώργο Τσαγγάρη
και άλλους Έλληνες συνθέτες.

http://www.pkdi.gr/ - e-mail: pkioannina@
gmail.com - facebook: Πνευματικό Κέντρο Ιω-
αννίνων.

«Οπτικοποιώντας 
την ανθρωπότητα» 
σε ψηφιακή έκθεση

Το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολι-
τισμού κάνει την πρώτη του παρουσίαση με την ψηφιακή έκθεση «Οπτι-
κοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατ-
φόρμα res.momus.gr. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62
καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δί-
κτυο που είναι η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου,
το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και ο Μητροπολιτικός
Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Με την επιλογή των έργων επιχειρείται η αποτύπωση, όχι μόνο της
παγκόσμιας ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης στην Covid-19
εποχή, αλλά και άλλων, πρωτόγνωρων προκλήσεων που η ανθρωπό-
τητα καλείται να αντιμετωπίσει και που σχετίζονται με την αυξανόμενη
οικονομική ανισότητα, το ανεξέλεγκτο κλίμα φόβου, τον αυθαίρετο πε-
ριορισμό ατομικών ελευθεριών και την εργασιακή αβεβαιότητα. Προ-
κλήσεις που καθιστούν πιο επίκαιρη από ποτέ τη συζήτηση για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, 70 χρόνια μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» προκρίνει την

επουλωτική δύναμη της τέχνης που μπορεί να ξεπεράσει εμπό-
δια όπως η γλώσσα, η κουλτούρα και η πολιτική. Διαρθρωμένη σε
τρεις ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει έργα και από
τους τρεις συμμετέχοντες φορείς-μέλη του δικτύου, η έκθεση κατα-
γράφει, ερμηνεύει και αποκαλύπτει αλήθειες πέρα από το ορατό, πα-
ρουσιάζει, άλλοτε με ευθύ και άλλοτε με υπαινικτικό τρόπο, εικόνες
θάρρους και αδικίας, ελπίδας και απελπισίας, μικρές και μεγάλες επι-
τυχίες και αποτυχίες του ανθρώπου να προστατέψει τον άνθρωπο.

Η πρώτη ενότητα με τίτλο «Animus Immortalis Est» θίγει το ζήτημα
της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε
μια εποχή που ο φονταμενταλισμός, ο φασισμός, ο θρησκευτικός εξ-
τρεμισμός και η τρομοκρατία απειλούν τις ανθρωπιστικές αξίες πάνω
στις οποίες δομήθηκε η Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο «Κάτι Σαν Σπίτι», ασχολείται με την έν-
νοια της Εστίας τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά: η παγκοσμιο-
ποίηση έχει μετατρέψει εκατομμύρια ανθρώπους από πολίτες σε με-
τανάστες, ενώ το δικαίωμα στην κατοικία, στην ασφάλεια αλλά και
στον αυτοπροσδιορισμό είναι λιγότερο δεδομένα από ποτέ. Τί σημαί-
νει «σπίτι» για τον καθένα από μας;

Η τρίτη ενότητα με τίτλο «Κλιματική Κρίση» παρουσιάζει έργα που
στόχο έχουν να καταδείξουν το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής
και των μοιραίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επι-
πτώσεών της, οι οποίες είναι ήδη παγκοσμίως αισθητές. Οι καλλιτέ-
χνες θέτουν το ερώτημα εάν η ανθρωπότητα δύναται να διορθώσει
τα περιβαλλοντικά λάθη της.

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο
του Ηλία Μπουντούρη

Ένας πραγματικός πλούτος πληροφοριών,
μέσα από αφηγήσεις, αποτέλεσμα κοπιώδους
έρευνας πολλών ετών, έρχεται στην επιφάνεια με
το βιβλίο του Ηλία Μπουντούρη με τίτλο «…σαν
μια φορά» που κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκ-
δόσεις Little Island. 

30 μικρές ιστορίες, όπως γράφει ο συγγραφέας,
με υλικό και πληροφορίες για τα παλιά, ξεχασμένα
επαγγέλματα, μέσα από τη δημιουργία της προσω-
πογραφίας κάθε επαγγελματία, που συνάντησε
στην πολυετή του έρευνα και αναζήτηση.

Ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του βιβλίου
παρακολουθεί, όπως αναφέρει ο Ηλ. Μπουντούρης,
την εξέλιξη του επαγγέλματος μέχρι την εγκατά-
λειψη ή την αντικατάστασή του από επαγγέλματα
άλλης μορφής.

Έτσι, στο βιβλίο έρχονται στο φως επαγγέλματα,
όπως του γαλατά, του νερουλά, του φαροφύλακα,
του πεταλωτή, της υφάντρας και τόσα άλλα, φέρ-
νοντας στο σήμερα και ένα άρωμα μίας άλλης επο-
χής.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Ηλίας Μπουντούρης,
εικαστικός δημιουργός και σύμβουλος πολιτισμικής
διαχείρισης μίλησε στο Ioannina TV για το βιβλίο
του, το οποίο όπως αναφέρει, απευθύνεται και σε
παιδαγωγούς, αφού έχει δομηθεί με τρόπο εύληπτο
και κατανοητό, ώστε η γνώση που προσφέρει, να
μεταδοθεί εύκολα στους μαθητές.

ΤΡΙΤΗ
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Τατιανής, Ευθασίας, 

Μερτίου και Πέτρου μάρτ.
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Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο με-
γαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα
παρουσιάσει πτώση. Άνεμοι έως 7 μποφόρ και στο Ανα-
τολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, βρο-
χές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά στα

κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στο
Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο, από το πρωί κυ-
ρίως σε Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόν-
νησο, Νότιο Ιόνιο και Βόρειο και Ανατολικό Αι-
γαίο και από το απόγευμα στο Ανατολικό, Κε-

ντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Εύβοια. Τα φαινόμενα
στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως στη
Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα
σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, ενώ πιθανότητα χαλα-
ζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στο Κεντρικό Αιγαίο από το
απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα
θα είναι αυξημένες με αποτέλεσμα την εκδήλωση λα-
σποβροχών κατά τόπους. Η ορατότητα έως το πρωί και
προς το τέλος τους εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά
περιορισμένη.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευ-
θύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά έως
7 μποφόρ.

ΚΑΙΡΟΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιστροφή στα θρανία για τα Δημοτικά, 
εν αναμονή για τη Γ’ Λυκείου
Ν. Κεραμέως: «Προτεραιότητα η απρόσκοπτη συνέχιση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας» - Η επιστροφή των μαθητών 
βρήκε τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών έτοιμες 
καθώς έγκαιρα είχαν παραδοθεί διπλάσιες ποσότητες 
αντισηπτικών και είχαν διανεμηθεί οι μάσκες 

Στα θρανία τους επέστρεψαν χθες,
Δευτέρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες
των νηπιαγωγείων και των δημοτικών
σχολείων έπειτα από διάστημα περί-
που δύο μηνών. 

Υπενθυμίζεται ότι κλειστά παραμέ-
νουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, οι μα-
θητές των οποίων συνεχίζουν με τη-
λεκπαίδευση τα μαθήματα τους από
την περασμένη Παρασκευή. Πρόθεση
της κυβέρνησης αποτελεί να δοθεί
προτεραιότητα στο άνοιγμα της  Γ' Λυ-
κείου. 

Με αφορμή το άνοιγμα των σχο-
λείων η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως, σημείωσε ότι τα σχολεία αρ-
χίζουν εκ νέου τη λειτουργία τους δια
ζώσης, υπό τις οδηγίες και τις εισηγή-
σεις των ειδικών, με επιπλέον μέτρα
προστασίας, όπως τα δωρεάν τεστ για
τους εκπαιδευτικούς και η κλιμακού-
μενη ώρα προσέλευσης των παιδιών
στο σχολείο.

«Τα παιδιά βρέθηκαν στις τάξεις, με
τους συμμαθητές τους, τους δασκά-
λους τους. Βρήκαν τον φυσικό τους
χώρο, που είναι το σχολείο», πρό-
σθεσε.

Η κ. Κεραμέως ευχαρίστησε τα στε-
λέχη της Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευ-
τικούς, τους γονείς και τους μαθητές
«για τις πάρα πολύ μεγάλες προσπά-
θειες που κατέβαλαν όλο το διάστημα
που τα σχολεία ήταν κλειστά και για
την εξαιρετική προσαρμοστικότητά
τους στα νέα μέτρα».

«Είμαστε πλάι στην εκπαιδευτική
κοινότητα, για να διασφαλίσουμε την
Υγεία και την Εκπαίδευση», κατέληξε
στις δηλώσεις της η υπουργός Παι-
δείας.

Τα μέτρα
Για να χτυπήσει χθες το πρώτο κου-

δούνι στα σχολεία έχουν ληφθεί μια
σειρά μέτρων. Ειδικότερα, για τον πε-
ριορισμό συγχρωτισμού των γονέων
ισχύει κλιμακούμενη ώρα προσέλευ-
σης και αναχώρηση μαθητών ανά ομά-
δες. 

Για τη μετακίνηση των γονέων και

κηδεμόνων αποστέλλεται SMS με κω-
δικό 4 στο 13033, ενώ έχει ανοίξει ει-
δική πλατφόρμα εγγραφής των εκπαι-
δευτικών για να κάνουν τεστ Covid.

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτε-
λεί την πρώτη δραστηριότητα που
ανοίγει η κυβέρνηση έπειτα από την
επιβολή αυστηρότερων περιορισμών
μετά την εορταστική περίοδο, οι οποίοι
ούτως ή άλλως επιβλήθηκαν με σκοπό
να επιτραπεί η λειτουργία των σχο-
λείων.

Πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να
ανοίξουν οι εκπαιδευτικές δομές όλων
των βαθμίδων, ωστόσο, οι λοιμωξιολό-
γοι έδωσαν το «πράσινο φως» μόνο για
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναβάλ-
λοντας για αυτή την εβδομάδα τις απο-
φάσεις για την δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και το σταδιακό άνοιγμα της
αγοράς, που επίσης η κυβέρνηση σκό-
πευε να ανοίξει μαζί με τα σχολεία
αλλά η επαναλειτουργία τους αναβλή-
θηκε.

Το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί
ένα «crash test» για την κυβέρνηση η
οποία αναμένει τα επιδημιολογικά δε-
δομένα ώστε να λάβει τις επόμενες
αποφάσεις της για το σταδιακό
άνοιγμα των δραστηριοτήτων που εί-
ναι στον «πάγο».

Στα Γιάννενα….
Εξάλλου… σχολικές τσάντες,

ομπρέλες και μάσκες ήταν τα βασικά
αξεσουάρ των παιδιών του νηπιαγω-
γείου και των μαθητών του δημοτικού,
που επέστρεψαν το πρωί στις τάξεις,
δύο μήνες μετά την αναστολή λει-
τουργίας της διά ζώσης εκπαιδευτικής
διαδικασίας. 

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του
Ioannina TV, στα Γιάννενα, η επι-
στροφή στο σχολείο ήταν δύσκολη,
λόγω της καταρρακτώδους βροχής
την ώρα της προσέλευσης, που έγινε
σε δύο διαφορετικά στάδια για τους
μαθητές των δημοτικών, με τους μι-
σούς να προσέρχονται στις 08.10 και
τους άλλους μισούς στις 08.20. Αντί-
στοιχα και η αποχώρηση των μαθητών

θα γίνει στις 13.10 και στις 13.20. 
Στο σχολικό συγκρότημα της Ζωσι-

μαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το με-
γαλύτερο των Ιωαννίνων, η επιστροφή
των μαθητών στις τάξεις άγγιξε το
απόλυτο, με τους γονείς σε δηλώσεις
τους στην κάμερα του Ioannina TV, να
εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για
το εάν έπρεπε ή όχι, να επαναλειτουρ-
γήσουν τα σχολεία. 

Οι περισσότεροι γονείς στέκονται
θετικά απέναντι στην επιστροφή των
μαθητών στο σχολείο και για παιδαγω-
γικούς αλλά και για ψυχολογικούς λό-
γους, χωρίς να λείπουν και τα παρά-
πονα για την τηλεκπαίδευση. Υπήρξαν
και εκείνοι ωστόσο που εμφανίστηκαν
διστακτικοί και επιφυλακτικοί για το
άνοιγμα των σχολείων, τονίζοντας, ότι
η εποχή, λόγω της έξαρσης των ιώ-
σεων, ίσως δεν είναι η πλέον κατάλ-
ληλη για να ξαναμπούν τα παιδιά στις
τάξεις και πως θα έπρεπε να παρατα-
θεί η διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης
για κάποιες εβδομάδες ακόμη.

Ο Δήμος Ιωαννιτών
Την ίδια στιγμή, η επιστροφή των

μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών
στα θρανία βρήκε τις σχολικές μονά-
δες του Δήμου Ιωαννιτών πλήρως έτοι-
μες καθώς έγκαιρα είχαν παραδοθεί
διπλάσιες ποσότητες αντισηπτικών, εί-
χαν διανεμηθεί οι μάσκες για τους μα-
θητές ενώ υπήρξε ο κατάλληλος προ-
γραμματισμός ώστε οι καθαρίστριες
να είναι στη θέση τους και να προχω-
ρήσουν σε διπλό καθαρισμό.

«Τα υγειονομικά πρωτόκολλα τη-
ρούνται στο ακέραιο και θα είμαστε δί-
πλα στους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς στηρίζοντας το έργο και την
προσπάθειά τους» τόνισε στη διάρκεια
συνέντευξης τύπου χθες, ο αντιδή-
μαρχος, Γιάννης Αϊβατίδης.

Ο Κ. Καμπουράκης
Εν τω μεταξύ, στην περιφέρεια της

Ηπείρου δεν δημιουργήθηκαν προβλή-
ματα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, Κώστα Κα-
μπουράκη. 

Στο νομό Ιωαννίνων η πρώτη ημέρα
επιστροφής των μαθητών κύλησε
ομαλά ενώ στα μεγάλα σχολικά συ-
γκροτήματα ακολουθήθηκαν όλα όσα
προτάθηκαν από τους επιστήμονες με-
ταξύ των οποίων: 

- Κλιμακωτή προσέλευση και απο-
χώρηση των μικρών μαθητών, προς
αποφυγή του συνωστισμού ή των συ-
ναθροίσεων γονέων. 

- Xρήση της δεύτερης εξόδου στα
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. 

Ο κ. Καμπουράκης υπογράμμισε ότι
υπήρξαν μικροπροβλήματα με ελάχι-
στες απουσίες μαθητών που οι γονείς
δεν θέλησαν να στείλουν στα σχολεία.

«Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι
τα παιδιά πρέπει να είναι στα σχολεία
τους. Εκεί, είναι ο φυσικός χώρος των
παιδιών».

Η Ένωση Γονέων
Τέλος, για μία επιστροφή στο σχο-

λείο, που γίνεται με δυσμενείς όρους
και σε απροσδιόριστες συνθήκες σχε-
τικά με την εξέλιξη της πανδημίας κά-
νει λόγο η Ένωση Γονέων Μαθητών
Ιωαννίνων αναφορικά με την επαναλει-
τουργία των σχολικών μονάδων πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παρότι έχουν περάσει 10 και πλέον
μήνες από την έναρξη της πανδημίας
και ενώ υπήρξαν δύο διαστήματα, στα
οποία υπήρχε ο χρόνος για να λη-
φθούν επιπλέον μέτρα, και συγκεκρι-
μένα το καλοκαίρι αλλά και από τον
Νοέμβριο που ανεστάλη η λειτουργία
των σχολίων, εντούτοις όπως σημεί-
ωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
Μαθητών Ιωαννίνων Τάσος Τόκας, η
κυβέρνηση με αποκλειστική της ευ-

θύνη δεν έκανε ούτε καν τα αυτο-
νόητα. 

Επανέλαβε έτσι, τα διαχρονικά αιτή-
ματα που εκφράζουν ταυτόχρονα και
την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοι-
νότητα, όπως όμως και τους γονείς, τα
οποία συνοψίζονται σε μείωση του
αριθμού των μαθητών ανά τάξη, σε
προσλήψεις εκπαιδευτικών και εργα-
ζόμενων για την καθαριότητα, αλλά και
σε συνεχή δειγματοληπτικά τεστ
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθη-
τές.

Στο σημείο των τεστ ωστόσο, η
Ένωση Γονέων Μαθητών, τάσσεται
στο πλευρό του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας που με ανακοί-
νωσή του ζητά, να γίνονται rapid test
στις σχολικές μονάδες από τις Κινητές
Μονάδες του ΕΟΔΥ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για
τη μειωμένη προσέλευση των εκπαι-
δευτικών στα rapid που διενεργήθηκαν
αποκλειστικά για αυτούς στο νοσοκο-
μείο «Χατζηκώστα» το σαββατοκύ-
ριακο, ο κ. Τόκας τόνισε, ότι μετά από
μία μακρά περίοδο εγκλεισμού και με
το επιδημιολογικό φορτίο στην πε-
ριοχή, να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, η επι-
λογή της χρονικής στιγμής για τη διε-
νέργεια των τεστ ήταν άκαιρη και
άτοπη.

«Θεωρούμε, ότι τα τεστ πρέπει να
γίνονται περιοδικά, σε κάθε σχολική
μονάδα από τον ΕΟΔΥ και μόλις εντο-
πίζεται κάποιο κρούσμα, να απομονώ-
νεται, χωρίς να έρχεται σε επαφή με
την υπόλοιπη κοινότητα», σημείωσε
μεταξύ άλλων ο κ. Τόκας.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

ZoomZoom



Η άρτια λειτουργία των σχολείων και η λήψη
όλων των απαραίτητων μέτρων που επιβάλλο-
νται λόγω της πανδημίας αποτέλεσε και παρα-
μένει μία από τις βασικές προτεραιότητες του
Δήμου και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Κοι-
νωνικής Πολιτικής.

Σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησαν από
κοινού χθες, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελι-
σάφ και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιάννης Αϊβα-
τίδης, έγινε ο απολογισμός έργου της αντιδη-
μαρχίας με τον Δήμαρχο, να επισημαίνει ότι όλες
οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και οι δράσεις
που δρομολογούνται απαντούν στις προκλήσεις
των καιρών.

Ειδικά αναφερόμενος στα σχολεία υπογράμ-
μισε ότι στις άμεσες προτεραιότητες είναι η λει-
τουργία των Νηπιαγωγείων στο παλιό «Χατζηκώ-
στα». Άλλωστε, ήδη έχει αναδειχθεί ανάδοχος για
την μεταφορά και την τοποθέτησή τους και τον
Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν
μαθητές.

Επίσης οι κτιριακές υποδομές θα ενισχυθούν
με το νέο νηπιαγωγείο στους στρατιωτικούς
φούρνους ενώ στον σχεδιασμό της Δημοτικής
Αρχής είναι η μεταφορά των Πειραματικών Σχο-
λείων στο Πανεπιστήμιο και σε οικόπεδο που έχει
ήδη παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό όπως και
η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων στον Κα-
τσικά και το Νεοχωρόπουλο με αξιοποίηση του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

«Το Τμήμα Παιδείας σε συνεργασία με την Τε-
χνική Υπηρεσία και τις Σχολικές Επιτροπές υλο-
ποιεί πολλαπλές δράσεις για τη βελτίωση των
σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου που αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.
Η μεταστέγαση των πειραματικών σχολείων, η
αδειοδότηση του Μουσικού Σχολείου και η σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια μεταστέγαση των νη-
πιαγωγείων στο παλαιό Χατζηκώστα που έχει ήδη
δρομολογηθεί αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του
αμέριστου ενδιαφέροντος της Δημοτικής Αρχής
όσον αφορά τις σχολικές υποδομές. Παράλληλα
εξασφαλίστηκε η άρτια λειτουργία των σχολείων
κάτω από τις ειδικές συνθήκες πρόληψης της
πανδημίας με όλα το απαραίτητο προσωπικό και
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Το Τμήμα
Δια Βίου Μάθησης φιλοδοξεί να συνεχίσει το πο-
λύπλευρο έργο του και μέσα στο 2021 υλοποιώ-
ντας συνεργασίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τό-
νισε, χθες, ο Δήμαρχος.

Υπογράμμισε επίσης ότι η κοινωνική πολιτική
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, ιδιαίτερα
στην εποχή της πανδημίας, με πολύπλευρη στή-
ριξη των συμπολιτών, υποστήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και στοχευμένες παρεμβά-
σεις σε οικισμούς Ρομά και προσφυγικούς κα-
ταυλισμούς.

«Όλες αυτές οι δράσεις θα ενισχυθούν και θα
εντατικοποιηθούν και το 2021, παράλληλα με την
κινητοποίηση όλων των δομών του δήμου ώστε
να επιτευχθεί ο μαζικός εμβολιασμός των συμπο-
λιτών μας», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Αναλυτικά ο απολογισμός δράσεων και ο προ-
γραμματισμός για το 2021 όπως τον παρουσίασε
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιάννης Αϊβατίδης.

Πρόνοια
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας εκτός την

υλοποίηση των προγραμμάτων του  Ελάχιστου

Εγγυημένου Εισοδήματος και του Ταμείου Επισι-
τιστικής Και Βασικής Υλικής παρείχε υποστήριξη
σε ευπαθείς ομάδες δια μέσου  επιπρόσθετων
δράσεων τους όπως:

1. Η χορήγηση επιταγών σε οικογένειες που
βρίσκονται σε ακραία φτώχεια για την αγορά τρο-
φίμων δια μέσου του προγράμματος «Μπορούμε»
με χρηματοδότη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

2. Η συνεργασία με φορείς - συλλόγους (Σύλ-
λογος προστασίας αγέννητου παιδιού «Η Αγκα-
λιά» και Ένωση «Μαζί για το παιδί») για τη στή-
ριξη οικογενειών και ιδιαίτερα για την προστασία
των παιδιών. 

3. Η συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS με
στόχο την ολιστική  υποστήριξη των παιδιών που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

4. Δράσεις επικαιροποίησης των γνώσεων των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέ-
τηση των δημοτών. 

Προγραμματισμός δράσεων για το 2021:
Προτεραιότητες είναι:
1. Η ενίσχυση και ανάπτυξη επαγγελματικών

δεξιοτήτων σε μέλη οικογενειών που βρίσκονται
σε ακραία φτώχεια με στόχο την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας. 

2. Η δημιουργία κοινωνικών φροντιστηρίων για
παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Δή-
μου Ιωαννιτών. 

3. Η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στην Πα-
νευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που Ερ-
γάζονται με Αστέγους (FEANTSA) .

4. Συνεχίζεται η καταγραφή εθελοντικών οργα-
νώσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιωαν-
νιτών και η δημιουργία μητρώου. 

5. Ο προγραμματισμός προγραμμάτων δημό-
σιας υγείας καθώς και η πραγματοποίηση υγειο-
νομικών ελέγχων για την τήρηση των κανόνων
υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων κα-
θώς και υπηρεσιών του Δήμου.

6. Συνεχίζονται οι δράσεις ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης των δημοτών για θέματα δημό-
σιας υγείας με έμφαση στην ανάγκη μαζικού εμ-
βολιασμού τους.

Μεταναστευτικό
1. Η δημιουργία και λειτουργία του Συμβουλίου

Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτέλεσε
ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία της ενσωμά-
τωσης των προσφύγων και μεταναστών.

2. Η συμμετοχή στη διακυβερνητική ομάδα ερ-
γασίας για τη διαπολιτισμική ένταξη (GT-ADI-INT),
που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της
Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση
των διακρίσεων, τη διαφορετικότητα και την
ένταξη (CDADI). 

Παράλληλα εξασφαλίστηκε η Συμμετοχή στο
Δίκτυο των πόλεων για την Ένταξη και στο Δίκτυο
Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης.

Προγραμματισμός Δράσεων για το 2021:
1. Θα γίνει αναλυτική καταγραφή των προσφύ-

γων και μεταναστών που διαμένουν στο Δήμο Ιω-
αννιτών, ενώ πραγματοποιείται καταγραφή των
κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, των
ΜΚΟ και των συλλόγων που δραστηριοποιούνται
στα όρια του Δήμου με στόχο τη δημιουργία πο-
λυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

2. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην εκπαίδευση
του προσωπικού σε θέματα διαπολιτισμικότητας
και ενσωμάτωσης καθώς και σε δράσεις ευαι-
σθητοποίησης της κοινότητας με στόχο τη μεί-
ωση των στερεοτύπων και των φαινομένων ρητο-
ρικής μίσους.

3. Παράλληλα θα υλοποιηθούν προγράμματα
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης σε πρόσφυγες-
μετανάστες από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Ιωαννιτών.

4. Η συνέχιση της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και η συμμετοχή στη συγγραφή
προτάσεων για χρηματοδότηση από το χρηματο-
δοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύ-
λου και Ένταξης 2021 αποτελούν προτεραιότη-
τες.

Κέντρο Κοινωνικής 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης

Όπως αναφέρθηκε χθες από τον αντιδήμαρχο,
κατά τη διάρκεια της πανδημίας λειτούργησε η
τηλεφωνική γραμμή για την παροχή υποστήριξης
(παροχή φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, νο-
σηλευτικές πράξεις κ.α.) σε ηλικιωμένα άτομα και
ευπαθείς ομάδες χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο
ενώ πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον διανομή τρο-
φίμων στους δικαιούχους (1141) του ΤΕΒΑ καθώς
και δωρεά υγειονομικού υλικού και τροφίμων στο
Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων και στην Ελλη-
νική Αστυνομία.

Ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοι-
νοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών για τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας και του ΟΚΠΑΠΑ και έγινε καταγραφή
των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων, ενώ έγιναν
διαδικτυακές εκπομπές για την Τρίτη Ηλικία με
στόχο την ενημέρωσή τους και την άμβλυνση του
συναισθήματος της μοναξιάς, που δημιουργεί η
πανδημία. Η Υπηρεσία συμμετείχε στο διαδι-
κτυακό σεμινάριο του Δικτύου των «Πόλεων που
μαθαίνουν» της Unesco παρουσιάζοντας τις κα-
λές πρακτικές που ακολούθησε ο Δήμος Ιωαννι-
τών για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων
στην πανδημία.

Δράσεις στους 
οικισμούς των Ρομά

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου σχεδίασαν
και υλοποίησαν παρεμβάσεις στους οικισμούς
Ρομά. Να σημειωθεί δε ότι η τελευταία κατα-
γραφή και διερεύνηση αναγκών τους πραγματο-
ποιήθηκε το 2015. 

Συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί, δράσεις

ενημέρωσης για τα περιοριστικά μέτρα καθώς και
για τα μέτρα προφύλαξης, καταγραφή των εμβο-
λιαστικών αναγκών των παιδιών Ρομά και εμβο-
λιαστική κάλυψη, καταγραφή των αναγκών και
διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, διανομή μέσων
ατομικής προστασίας και καταγραφή των εκπαι-
δευτικών αναγκών. .

Δράσεις για τους 
μετανάστες και πρόσφυγες

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία
πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις με ηχητικά μη-
νύματα,  για τα περιοριστικά μέτρα αλλά και οδη-
γίες για τη δήλωση των μετακινήσεών τους με
βάση τη νομοθεσία τόσο στο Κέντρο Φιλοξενίας
του Κατσικά όσο και στις Δομές ασυνόδευτων
ανηλίκων.

Παράλληλα έχει αποσταλεί ενημερωτικό υλικό
για τα μέτρα περιορισμού διάδοσης του covid 19
σε διάφορες γλώσσες καθώς και σε επιχειρήσεις
που απασχολούν σημαντικό αριθμό μεταναστών.

Τμήμα Παιδείας
Σε ότι αφορά τις δράσεις του Τμήματος Παι-

δείας κατά το έτος 2020, ο κ. Αϊβατίδης, ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής:

• Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης» προβλέπεται η εκπόνηση Προγράμμα-
τος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσει-
σμικού Ελέγχου στα κτίρια που στεγάζονται οι
Σχολικές Μονάδες του Δήμου.

• Πιστοποιούνται οι αθλητικές σχολικές εγκα-
ταστάσεις και τα αθλητικά όργανα στα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης ρα-
μπών ΑμεΑ και πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια. 

• Είναι σε εξέλιξη το έργο «Αναβάθμιση και επι-
σκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Ιωαν-
νιτών», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και πρό-
σφατα εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση για
να καλύψει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις
καταλήψεις.

• Έχει δημοπρατηθεί το έργο «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων και των
ανοιχτών και κλειστών αθλητικών χώρων αυτών»,
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενώ επίσης ετοι-
μάζεται η μελέτη για το έργο «Επισκευή και συ-
ντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιωαννιτών»,
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

• Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την
ανέγερση σχολικής μονάδας στον Κατσικά και για
την ανέγερση σχολείου στο Νεοχωρόπουλο.

Τέλος ο κ. Αϊβατίδης, αναφέρθηκε εκτενώς στις
δράσεις του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης για το
2020, στις δράσεις του Τμήμα Πολιτισμού και Ισό-
τητας, στις δράσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης,
ενώ για το Δημοτικό Αρχείο είπε: «Γίνεται ταξινό-
μηση και καταγραφή του ιδιωτικού αρχείου Μα-
κρή - Πυρσινέλλα. Παράλληλα συνεχίζεται η ψη-
φιοποίηση και τεκμηρίωση της φωτογραφικής
συλλογής του Δημαρχείου Ιωαννίνων και του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Έχει γίνει απο-
γραφή του ιστορικού αρχείου του Δήμου Ιωαννι-
τών και η μεταστέγαση του στο νέο χώρο του κλη-
ροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα. Έτσι εξυπηρε-
τείται το κοινό και οι μελετητές και η διάθεση υλι-
κού για αρχειακή έρευνα».

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Σε πρώτο πλάνο σχολικές υποδομές και κοινωνική πολιτική
Άμεσος στόχος η λειτουργία των νηπιαγωγείων στο παλιό «Χατζηκώστα» και η ενίσχυση των υποδομών 
με το νηπιαγωγείο στους στρατιωτικούς φούρνους – Βαρύτητα στην κοινωνική πολιτική με στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και παρεμβάσεις σε οικισμούς Ρομά και προσφυγικούς καταυλισμούς
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Την κήρυξη των Δήμων  Κόνιτσας, Ζαγορίου,
Μετσόβου, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Πάργας,
Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων
και  Γ. Καραϊσκάκη  σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, εισηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου στην
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν με γρήγορες δια-
δικασίες οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις
έντονες και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις των
τελευταίων ημερών. 

Υπενθυμίζεται πως ήδη με προηγούμενη από-
φαση έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Πέτα και Κομπο-
τίου Δήμου Νικολάου Σκουφά. 

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, χθες στη συ-
νεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την
οποία ελήφθησαν αποφάσεις για τις πρώτες πα-
ρεμβάσεις άρσης καταπτώσεων σε Κεφαλοχώρι
Κόνιτσας, Ανθοχώρι Μετσόβου, Βάρδα ποταμό,
Κάψαλα Άρτας, Ρετσιανά- Καστανιά Άρτας, Βούρ-
μπιανη, Ανήλιο. 

Ο Περιφερειάρχης, τόνισε ακόμη ότι ζημιές σε

καθιζήσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πρανών
και υπερχειλίσεις ποταμών έχουν προκληθεί σε
όλη την Ήπειρο, οι μεγαλύτερες όμως αφορούν
τις ορεινές περιοχές, καθώς εκτός των άλλων,
εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών οι χιονοπτώ-

σεις έχουν περιοριστεί σε λίγες μόνο βουνοκορ-
φές.

Επιδείνωση του καιρού
Εξάλλου, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπη-

ρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και-
ρού, σύμφωνα με το οποίο από το απόγευμα της
Δευτέρας στη Δυτική και βαθμιαία στη Βόρεια Ελ-
λάδα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες,
που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζο-
πτώσεις από θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 7 με
8 μποφόρ. 

Πιο αναλυτικά, η Ήπειρος θα επηρεαστεί από
τις απογευματινές ώρες χθες, ενώ τα φαινόμενα
θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από σή-
μερα, Τρίτη, το απόγευμα. 

Από την Τετάρτη προβλέπεται σημαντική
πτώση της θερμοκρασίας, παγετός θα σημειωθεί
τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα επικρατή-
σουν βόρειοι άνεμοι σε όλη τη χώρα. 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περι-
φέρειας Ηπείρου, με ανακοίνωσή της, εφιστά την
προσοχή των συναρμόδιων φορέων και  καλεί
τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις
μετακινήσεις τους. 

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δέκα δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Εκτεταμένες ζημιές από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, με την Περιφέρεια να εισηγείται 
την κήρυξη αρκετών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η εκ νέου ανάθεση του έργου «Μεταφορά δικτύων ΔΕΥΑΙ» και
η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την επέκταση της επε-
ξεργασίας λυμάτων Νεοχωρίου, ήταν χθες οι κυριότερες απο-
φάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη,
Αλέξανδρου Καχριμάνη. 

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή σε εφαρμογή απόφασης
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ανέδειξε νέο ορι-
στικό ανάδοχο του έργου «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ» προϋπολο-
γισμού 2.129.032,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), την Εταιρεία «Εργοδυνα-
μική Πατρών Α.Ε.», η οποία είχε καταθέσει την προδικαστική προ-
σφυγή. 

Η Οικονομική Επιτροπή, ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του
έργου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τρι-
τοβάθμιας  επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά, προϋπολογι-
σμού 1.130.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η Τ.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Επίσης κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών:
- Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου

Περιστερίου, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. Ανάδοχος: Π. Παπα-
δημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

- Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - Καμπή Π.Ε. Άρ-
τας, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης &
ΣΙΑ Ο.Ε.

- Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερει-
ακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας
της», προϋπολογισμού 86.800 ευρώ. Ανάδοχος: «Εργοδυναμική
Πατρών Α.Ε.».

Τέλος από την Οικονομική Επιτροπή, εγκρίθηκε η διενέργεια δια-
γωνισμού για το έργο:  «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και
προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολο-
γισμού 125.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ένα ακόμη βήμα για τη μεταφορά Δικτύων της ΔΕΥΑΙ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το  "Ολύμπιον”   Κέντρο  Αποκατάστασης και Αποθεραπείας  στα

Ιωάννινα , αναζητά νέους συνεργάτες /συνεργάτιδες στις εξής ει-

δικότητες:

• Υπαλλήλους Reception 

• Oδηγούς τραυματιοφορείς (Δίπλωμα Γ΄κατηγορίας)

Απαραίτητα προσόντα: 

- Εργασιακές & κοινωνικές δεξιότητες

- Ήθος & Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

- Επαγγελματική κατάρτιση

- Ικανότητα προσαρμογής

Καλεί όσους ενδιαφέρονται να αποστείλουν  βιογραφικό είτε

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Δ/νση: info@olympionioanni-

non.gr,  είτε στον αριθμό Φαξ: 2651 11 3305. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651 11 3300 /3306 όλες τις ημέρες της

εβδομάδος από 07:00π.μ. έως 23:00μ.μ. 

Διεύθυνση: Πεδινή-Ιωαννίνων.

Παρασκευή   08 Ιανουαρίου 2021

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Μόλις ένα νέο κρούσμα χθες στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ χθες, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, 444 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των
οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 39, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5302 θάνατοι. Η διά-
μεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 79 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 350 (69.1%
άνδρες).

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 145179 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 52.2% άνδρες. Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 104 ετών), ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 24 έως 103 ετών).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ, στην Αττική εντοπίζονται τα 180 από τα συνολικά 444 κρούσματα, που κα-
ταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 56 κρούσματα, ενώ διψήφιο αριθμό κρουσμάτων καταγράφουν η Αχαΐα, η Λάρισα, η Λακωνία,
τα Τρίκαλα, η Κοζάνη και η Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αττική τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας (59) και ακολουθεί ο Πειραιάς (27).
Σε ότι αφορά την Ήπειρο, στο σύνολό της, καταγράφηκε χθες, μόλις ένα νέο κρούσμα, το οποίο και εντοπίστηκε στην Π.Ε. Ιωαν-

νίνων.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ



Δωρεάν ασύρματο Internet θα είναι πλέον
διαθέσιμο στους επισκέπτες πολύ σημαντι-
κών αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού με την Cosmote για την παροχή
δωρεάν WiFi σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώ-
ρους και μουσεία της Ελλάδας. 

Με την επέκταση του μνημονίου συνεργασίας
ανάμεσα στα δύο μέρη, έχουν επιλεγεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικά
25 σημεία υψηλού πολιτιστικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος. Η Cosmote ήδη προσφέρει δω-
ρεάν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε δε-
κατρείς χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
ενώ συνεχίζει τη δημιουργία υποδομών και
στους υπόλοιπους χώρους, με τη συνολική
επένδυση της εταιρείας να ξεπερνά τα 3 εκατ.
ευρώ. 

Η ελεύθερη πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία
δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανα-
ζητούν εύκολα πληροφορίες για τα μνημεία, να
μοιράζονται την εμπειρία τους μέσω ίντερνετ
και κοινωνικών δικτύων, αλλά και στους αρμό-
διους πολιτιστικούς φορείς να αναπτύσσουν νέ-
ους τρόπους ξενάγησης και φιλοξενίας του κοι-
νού. 

Για την υπογραφή της επέκτασης του μνημο-
νίου συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού ανάμεσα στην
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, κατά
τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν, εκτός από

τη συνεργασία και την πορεία υλοποίησης των
έργων, και οι δυνατότητες που προσφέρει η τε-
χνολογία για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς.

Όπως δήλωσε η κ. Μενδώνη, «θέλω να ευχα-
ριστήσω τον κ. Τσαμάζ προσωπικά αλλά και στο
πρόσωπό του το σύνολο των συνεργατών και
των εμπλεκομένων σε αυτό το σπουδαίο πρό-
γραμμα της χορηγίας σε είδος εκ μέρους του
Ομίλου ΟΤΕ για την παροχή δικτύου WiFi στους
σημαντικούς Αρχαιολογικούς χώρους και τα
Μουσεία μας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε
εδώ και κάποια χρόνια, όμως αυτή τη στιγμή
αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σε 25 σημεία
υψηλού πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος. Θα μεταφέρω και το πνεύμα της συζήτη-
σης που έγινε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο λίγους μήνες πριν όταν χρειάστηκε να
γνωμοδοτήσει για την συγκεκριμένη προσφορά
της εταιρείας προκειμένου να φτάσουμε στη
σημερινή ημέρα της υπογραφής του Μνημονίου
Συνεργασίας.  Δημιουργείται ένα αναβαθμι-
σμένο περιβάλλον που θα προσφέρει μια δια-
φορετική, ακόμη καλύτερη εμπειρία για τους χι-
λιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Με το
WiFi στους αρχαιολογικούς χώρους θα τους
παρέχουμε ψηφιακές υπηρεσίες. Είναι σημα-
ντικό για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου γιατί
μέσω των υποδομών που προσφέρει ο ΟΤΕ,
μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορες υπηρε-
σίες τηλεμετρίας, τηλεπισκόπησης ακόμη και
την επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, την
οποία ούτως ή άλλως το Υπουργείο και ο αρ-
μόδιος Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Πολιτιστικών Πόρων έχουν σχεδιάσει και βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Γι’ αυτό πραγματικά ευχαρι-
στώ και εκ μέρους όλων μας, των συνεργατών
μου και των Υπηρεσιών του Υπουργείου την
εταιρεία και τον κ. Τσαμάζ για την προσφορά
τους. Είναι εξαιρετικά ουσιαστική γιατί ενισχύει
τους τρόπους προστασίας του πολιτιστικού
αποθέματος της χώρας, προάγει τον ελληνικό
πολιτισμό, προωθεί την εξωστρέφειά του, υπο-
στηρίζει τις σύγχρονες υπηρεσίες που η ελλη-
νική πολιτεία οφείλει να προσφέρει στους επι-
σκέπτες της». 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία που
ήδη διαθέτουν δωρεάν WiFi είναι: Αρχαιολογι-
κός χώρος Ακροπόλεως, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Πα-
λάτι του Μ. Μαγίστρου και Αρχαιολογικό Μου-
σείο στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Ηρακλείου, Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικός χώρος Κνω-
σού, Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Δελ-
φών, Αρχαία Επίδαυρος, Ακρόπολη και Μου-
σείο Μυκηνών, Σπιναλόγκα, Αρχαία Κόρινθος,
Αρχαιολογικός χώρος Δήλου, Αρχαιολογικός
χώρος Ακρωτηρίου Θήρας.

Σύντομα θα διαθέτουν δωρεάν WiFi και οι:
Αρχαία Ολυμπία, Ακρόπολη Λίνδου, Αρχαιολο-
γικός χώρος Σουνίου, Βασιλικοί Τάφοι Αιγών
(Βεργίνα) και νέο Μουσείο Βεργίνας, Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαία Δωδώνη, Αρ-
χαιολογικός Χώρος Αρχαίας Νεμέας, Μυστράς,
Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Ελεύθερνας,
Κάστρο Παλαμηδίου, Νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Χανίων. 
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Στην ανακοίνωση ότι η εξεταστική του τρέχοντος
χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί εξ απο-
στάσεως και όχι διά ζώσης προχώρησε ο υφυ-
πουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος. 
Πρόσθεσε, δε, ότι η ηγεσία του υπουργείου κινείται
στη λογική να μη λειτουργήσουν διά ζώσης τα πα-
νεπιστήμια μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Όπως ανέφερε, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν επί-
σημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, εξήγησε ότι για το εαρινό εξάμηνο η πρό-
θεση του υπουργείου είναι να υπάρξει μία λύση,
δηλαδή είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως μαθή-
ματα, αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων
και των εισηγήσεων των ειδικών. 
Όσον αφορά τα εργαστήρια και τις πρακτικές
ασκήσεις των φοιτητών που απαιτούν φυσική πα-
ρουσία, σημείωσε ότι έχει ζητηθεί από τα πανεπι-
στήμια να δώσουν στοιχεία στο υπουργείο για τα εν

λόγω προγράμματα, τα οποία θα κατατεθούν στην
επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Τις επόμενες ημέρες,
όπως είπε, θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

[[[(A.)
[[[[

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Επιβεβαίωσε την άμεση αύξηση της θητείας στον

Στρατό Ξηράς στους 12 μήνες ο Χρήστος Ταραντί-

λης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε

πως δεν εξετάζεται η υποχρεωτική θητεία στα 18

χρόνια.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι κατατίθεται στη Βουλή

και θα ψηφιστεί εντός της εβδομάδας το νομοσχέ-

διο για την έγκριση της αγοράς μιας μοίρας 18 (12

μεταχειρισμένων και 6 καινούργιων) γαλλικών μαχη-

τικών αεροσκαφών Rafale. Γίνεται, έτσι, όπως είπε,

«ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση που ανακοί-

νωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον

περασμένο Σεπτέμβριο, για άμεση ενίσχυση των

Ενόπλων μας Δυνάμεων». Τα πρώτα έξι από τα αε-

ροσκάφη αυτά θα έρθουν στη χώρα μας έξι μήνες

μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

[(A.)

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δεδομένου ότι η πλατφόρμα Α21 (επίδομα παι-
διού) κλείνει οριστικά για το έτος 2020, ο Οργα-
νισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) καλεί όσους δεν έχουν
υποβάλει ή δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή
τους να το πράξουν άμεσα και πάντως έως τις
15 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να τους χορη-
γηθεί το επίδομα του 2020.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τις
αιτήσεις του έτους 2021, η πλατφόρμα για την
υποβολή τους θα ανοίξει τον Μάρτιο του 2021.
Ο ΟΠΕΚΑ σημειώνει ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο
δελτίο Τύπου με όλες τις αναγκαίες για τους εν-
διαφερόμενους πληροφορίες.

[[[(A.)

«Ενόψει δε της έναρξης του
εμβολιασμού, τονίζουμε εκ
νέου την αναγκαιότητα διόρ-
θωσης του υφιστάμενου εθνι-
κού σχεδιασμού, καθ’ ότι ένα
μόνο εμβολιαστικό κέντρο, στο
Κ.Υ. Δερβιζιάνων, δεν είναι δυ-
νατόν να εξυπηρετήσει τους
συνδημότες, γι’ αυτό και ζη-
τάμε να λειτουργήσουν εμβο-
λιαστικά κέντρα ακόμα, στην
Τύρια και στο Κρυφοβό». 

«Στις άμεσες προτεραιότητες
είναι η λειτουργία των Νηπια-
γωγείων στο παλιό Χατζηκώ-
στα. Επίσης οι κτιριακές υπο-
δομές θα ενισχυθούν με το

νέο νηπιαγωγείο στους στρα-
τιωτικούς φούρνους ενώ στον
σχεδιασμό είναι η μεταφορά

των Πειραματικών Σχολείων
στο Πανεπιστήμιο και σε οικό-
πεδο που έχει ήδη παραχωρη-

θεί».

Ο Δήμαρχος Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, 
για τα εμβολιαστικά κέντρα στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, 
για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών.

ΓΥΜΝΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ

ΓΥΜΝΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύντομα δωρεάν ασύρματο internet και στην Αρχαία Δώδωνη
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Λίγοι οι εκπαιδευτικοί που «έσπευσαν» για rapid test
Μαζική η προσέλευση των εργαζομένων στον ΟΚΠΑΠΑ, με όλα τα τεστ να είναι αρνητικά

Μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί η προσέλευση των εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, το Σαβ-
βατοκύριακο, για rapid test στο νο-
σοκομείο «Χατζηκώστα», ενόψει της
επανέναρξης της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων πή-
γαν για τεστ, μετά βίας, προσέγγιζε το
20%, καθώς 71 εκπαιδευτικοί το Σάβ-
βατο και 142 την Κυριακή αντίστοιχα,
ήταν ο αριθμός όσων προσήλθαν στο
«Χατζηκώστα» για να υποβληθούν σε
τεστ.

Ένα αριθμός δηλαδή 243 εκπαιδευ-
τικών σε σύνολο 1.110 περίπου εκπαι-
δευτικών, που προφανώς δε μπορεί να
χαρακτηριστεί ικανοποιητικός και υπο-
λείπεται σημαντικά της επιθυμητής
από όλους, επίτευξης ενός ικανού
αριθμού τεστ, για τη διαμόρφωση μίας
όσο το δυνατόν πιο ασφαλούς λει-
τουργίας.

Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η ανα-
κοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων - Νη-
πιαγωγών που όχι μόνο δεν προσπαθεί
να δικαιολογήσει την απουσία των εκ-
παιδευτικών από τα τεστ, μιας και ελά-
χιστοι συμμετείχαν στον προληπτικό
έλεγχο που τόσο καιρό ζητούσαν, αλλά
ζητά οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ να
πάνε για ελέγχους στα… σχολεία!

Ο ΟΚΠΑΠΑ
Ταυτόχρονα, σε προληπτικό τεστ

ανίχνευσης κορωνοϊού υπεβλήθησαν,
το Σάββατο 9 Ιανουαρίου, το προσω-
πικό των Δημοτικών Παιδικών και Βρε-
φονηπιακών Σταθμών, στον χώρο των
Δημοτικών Ιατρείων του ΟΚΠΑΠΑ. 

Από τα 186 τεστ που διενεργήθηκαν,

δεν προέκυψε κανένα θετικό κρούσμα,
με αποτέλεσμα όλο το προσωπικό ήταν
πανέτοιμο να υποδεχτεί τους μικρούς
μαθητές, χθες Δευτέρα.

Ο ΟΚΠΑΠΑ, με ανακοίνωσή του, ευ-
χαριστεί για άλλη μια φορά για την
άψογη συνεργασία του με τον ΕΟΔΥ,
την Περιφέρεια Ηπείρου και την 6η
ΥΠΕ.

Τα τεστ στο Ίδρυμα 
Νεομάρτυς Γεώργιος

Επίσης, ευχάριστα ήταν τα νεότερα
από το Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος,
καθώς την Παρασκευή ολοκληρώθηκε
η νέα σειρά των δειγματοληψιών και
της μοριακής τους ανάλυσης, χωρίς να
προκύψουν νέα κρούσματα. 

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων στο Ίδρυμα είναι 15, σε
ωφελούμενους και εργαζόμενους της
δομής αντίστοιχα, με το τελευταίο θε-
τικό να είναι μεταξύ των πέντε που ανα-

κοινώθηκαν για τα Ιωάννινα την Παρα-
σκευή από τον ΕΟΔΥ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του
πρώτου κύκλου ελέγχου η διοίκηση
του Ιδρύματος απευθύνει ευχαριστίες
στους δύο διοικητές των νοσοκομείων

Νίκο Κατσακιώρη και Σπύρο Δερδε-
μέζη αντίστοιχα, στον Καθηγητή Πα-
θολογίας Χαράλαμπο Μηλιώνη, στον
Διευθυντή των ΤΕΠ του Πανεπιστημια-
κού Αθανάσιο Κιτσάκο, στην Καθηγή-
τρια Μικροβιολογίας και Διευθύντρια

στο Εργαστήριο Αναφοράς Κωνστα-
ντίνα Γκαρτζονίκα, στην Περιφέρεια
Ηπείρου και την αντιπεριφερειάρχη
Αγνή Νάκου, στον ΕΟΔΥ και την συ-
ντονίστρια των ΚΟΜΥ Αλίκη Πανίδη.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Ούτε βήμα πίσω για το άνοιγμα της αγοράς
Ούτε βήμα πίσω από τις αρχικές του προτάσεις, δεν κάνει το

Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να
λειτουργήσουν οι αγορές των περιφερειών και πιο συγκεκριμένα
οι τοπικές αγορές των νομών της Ηπείρου. 

Η εικόνα της περιοχής, άλλωστε, είναι καλή με μονοψήφιο
αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και αυτό σύμφωνα με τον
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Δημήτρη Δημητρίου, συνηγορεί στο
επιχείρημα ανοίγματος των περιφερειακών αγορών. 

Ο κ. Δημητρίου θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα: «Ποιος κυβερνά; Η
κυβέρνηση ή οι λοιμωξιολόγοι;». Το ερώτημα είναι αποτέλεσμα των

διαφορετικών και αντικρουόμενων πρακτικών που ακολουθούνται
ενώ η κούραση είναι εμφανής σε όλους από τα ήξεις αφίξεις. 

Ο κ. Δημητρίου καλεί ανοιχτά την κυβέρνηση και τους επιστήμο-
νες να απαντήσουν ενώ ξεκαθαρίζει ότι είναι καιρός να γίνουν οι
ανάλογες κινήσεις καθώς η κατάσταση ολοένα και δυσκολεύει και
η οικονομία βουλιάζει. 

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι χειμερινές εμπορικές εκπτώσεις. Εκ-
πτώσεις, που βέβαια θα θα διενεργηθούν με κλειστά τα εμπορικά
καταστήματα. Μέχρι σήμερα το αυστηρότερο lockdown έχει ανα-
κοινωθεί έως τις 18 Ιανουαρίου.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ζητά να εμβολιαστούν
άμεσα οι οδοντίατροι 

των Ιωαννίνων
Το αυτονόητο αίτημά τους να είναι μεταξύ των υγειονο-

μικών που θα εμβολιαστούν πρώτοι, αμέσως μόλις ολο-
κληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα δημόσια
νοσοκομεία, εκφράζει με ανακοίνωσή του, ο Οδοντιατρι-
κός Σύλλογος Ιωαννίνων. 

Οι οδοντίατροι με εξαίρεση την καραντίνα του Μαρτίου
και του Απριλίου στη συνέχεια, εργάζονται κανονικά, πα-
ρέχοντας υπηρεσίες περίθαλψης στους ασθενείς τους,

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. 
Ωστόσο, η οδοντιατρική πράξη αποτελεί μία από τις θε-

ραπευτικές παρεμβάσεις που ασκείται χωρίς μάσκα από
τον ασθενή, με τον ιατρό να έρχεται σε κοντινή επαφή με
τη στοματική κοιλότητα ενός, δυνητικά, φορέα του ιού.

Μέχρι στιγμής όμως, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων Δημ. Κήττας, δεν έχει
αποσταλεί καμία επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου
υπουργείου Υγείας προς τα θεσμικά όργανα της ειδικότη-
τας, για την έναρξη των εμβολιασμών στους οδοντιάτρους,
όπως όμως και στους βοηθούς οδοντιατρείων.

Ο κ. Κήττας ξεκαθάρισε, ότι ο κλάδος δεν εκφράζει κα-
μία διάθεση παράκαμψης των προτεραιοτήτων στον εμβο-
λιασμό, αλλά αντίθετα το αίτημα εκφράζει την αδήριτη
αναγκαιότητα για εμβολιασμούς των ιδιωτών ιατρών, το
συντομότερο.

ΕΠΙΔΟΜΑ 534 ΕΥΡΩ

Σήμερα, Τρίτη, οι πληρωμές για το Δεκέμβριο
Σήμερα, Τρίτη, θα πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο του 2020. Το συνολικό

ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 325,7 εκατ. ευρώ και αφορά 645.054 δικαιούχους, σε 168.199 επιχειρήσεις, .
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 07/01/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμ-

βάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζόμενους (και μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση) καθώς και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2020. Για τον Οκτώβριο, η σχετική προθεσμία εκπνέει σήμερα, για τον Νοέμβριο η προθεσμία αφορά στην περίοδο 12/1/2021-14/1/2021. Για τον Δεκέμβριο του 2020, οι ανωτέρω δηλώσεις
αναστολής συμβάσεων μπορούν να υποβληθούν από 15/1/2021 έως 18/1/2021.
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Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Δω-
δώνης, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο
οποίος κατηγορείται για μεταφορά παράτυπων μεταναστών και
διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα, παραβίαση μέ-
τρων για την πρόληψη ασθενειών και παραβάσεις περί ναρκω-
τικών και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, επί της Εγνατίας
Οδού, στο ύψος του Δροσοχωρίου, ο αλλοδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.
φορτηγό δε συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και ακο-
λούθησε καταδίωξη, ώσπου ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα σε πε-
ριοχή του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων και τράπηκε σε φυγή πεζός
σε δασώδη περιοχή. 

Για τον εντοπισμό του οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη
συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ιωαννίνων και τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων, στο
πλαίσιο της οποίας συνελήφθη. 

Εντός του οχήματος βρέθηκαν 17 αλλοδαποί, οι οποίοι συνελή-

φθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πα-
ραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. 

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς οδη-
γός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, είχε παρα-
λάβει τους αλλοδαπούς από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να τους με-
ταφέρει στα ελληνοαλβανικά σύνορα, έναντι χρηματικής αμοιβής
που κυμαίνονταν από 1.200 έως 1.500 ευρώ κατ’ άτομο, τα οποία
θα κατέβαλαν συγγενείς τους όταν θα έφταναν στον τελικό προο-
ρισμό τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, το αυτοκίνητο που
έφερε πινακίδες κυκλοφορίας ρουμανικών αρχών, μια συσκευασία
με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2,3 γραμμαρίων και ένας  πλα-
στικός τρίφτης που βρέθηκαν στο πατάκι του οδηγού και το χρη-
ματικό ποσό 95 ευρώ και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν στην κα-
τοχή του οδηγού. 

Ο συλληφθείς διακινητής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε
το Τμήμα Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

ΗΠΕΙΡΟΣ

95 πρόστιμα για παραβίαση μέτρων την Κυριακή
Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέ-
τρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 78.264 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 1.786 παρα-
βάσεις και 11 συλλήψεις, ως ακολούθως:
- 1.476 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, εκ των οποίων 86 στην
Ήπειρο. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 75.942 ομοειδείς παραβάσεις.
- 296 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 289 πρόστιμα 300 ευρώ και 7 των 150
ευρώ, εκ των οποίων 9 στην Ήπειρο. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά
27.193 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 25.790 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.403 των 150 ευρώ.
- (13 παραβάσεις και 11 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχε-
τικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εξιχνιάστηκαν κλοπές από 
οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών 
Εξιχνιάστηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα των

αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων υποθέ-
σεις κλοπών από σταθμευμένα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου
Ιωαννιτών.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών Ελ-
λήνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την 11η
Αυγούστου και την 21η Σεπτεμβρίου οι κατηγορούμενοι αφαίρε-
σαν από οχήματα δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαν-
νιτών που ήταν σταθμευμένα σε εργοτάξιο σε περιοχή των Ιωαννί-
νων: 100 περίπου λίτρα πετρελαίου κίνησης, δυο μπαταρίες και δυο
φανάρια. 

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Εξιχνίαση υπόθεση ληστείας 
σε χωριό της Άρτας 

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφά-
λειας Άρτας οδήγησε στην άμεση εξιχνίαση ληστείας που έγινε
σε χωριό της Άρτας. 

Για την υπόθεση συνελήφθη αλλοδαπός ενώ ταυτοποιήθηκαν τα
στοιχεία ενός αλλοδαπού συνεργού του και σε βάρος τους σχη-
ματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – ληστεία κατά συ-
ναυτουργία και παραβάσεις περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδα-
πών. 

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπού ότι έπεσε θύμα
ληστείας από δύο αγνώστους οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού
τού απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και κινητό τηλέ-
φωνο. 

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε εξακριβώθηκαν τα
στοιχεία των δύο κατηγορούμενων, ενώ από την Ομάδα Πρόληψης
και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφά-
λειας Άρτας εντοπίστηκε σε χωριό της Άρτας και συνελήφθη ο
ένας από αυτούς. 

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το
αφαιρεθέν κινητό και το χρηματικό ποσό, τα οποία αποδόθηκαν
στον παθόντα καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.   

Ο συλληφθείς, ο οποίος επιπρόσθετα στερείται ταξιδιωτικών εγ-
γράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα, οδηγή-
θηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.  

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών 
και παραβίαση μέτρων 

Συνελήφθη, το βράδυ του Σαββάτου στον Κόμβο Πεδινής Ιω-
αννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας αλλοδαπός, κα-
τηγορούμενος για κατοχή  ναρκωτικών και παραβίαση μέτρων
για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο που πραγματοποί-
ησαν στον αλλοδαπό, ο οποίος επέβαινε σε υπεραστικό λεωφορείο
του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα,
βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν συσκευασία με κοκαΐνη
βάρους 0,1 γραμμαρίου και συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη
βάρους 14,1 γραμμαρίων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κινήθηκε εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων προς Θεσσαλονίκη και αντί-
στροφα, δίχως να κατέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
κατ’ εξαίρεση μετακίνησή του, παραβιάζοντας τα σχετικά μέτρα
και απαγορεύσεις για την διάδοση του Covid-19.

Δικογραφία για απάτη   
Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σχηματί-

στηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού για απάτη. 
Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία από ημεδαπό ότι άτομο το

οποίο γνώρισε μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, τον έπεισε
να του αποστείλει αξεσουάρ αυτοκινήτου (ζαντολάστιχα) που διέ-
θετε ο ίδιος προς πώληση, έναντι χρηματικού ποσού 850 ευρώ το
οποίο ουδέποτε του καταβλήθηκε. 

Από την έρευνα της παραπάνω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν τα
στοιχεία του κατηγορούμενου και η σχηματισθείσα δικογραφία θα
υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.   

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα δρομολόγια των Κινητών 

Αστυνομικών Μονάδων  
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα, έως 17 Ιανου-

αρίου, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων θα είναι τα ακόλουθα: 

1η Κινητή Μονάδα:
Τρίτη 12/01/2021: Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα

- Αλεποχώρι - Παλαιοχώρι - Σιστρούνι - Ρωμανός - Μπεστιά - Ζωτικό
- Καταμάχη - Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα (8:00-5:00).

Τετάρτη 13/01/2021: Ελάτη - Δίλοφο - Κουκούλι - Καπέσοβο -
Τσεπέλοβο - Σκαμνέλι - Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι (18:00-01:00).

Πέμπτη 14/01/2021: Νεγάδες - Φραγκάδες - Λεπτοκαρυά -Δό-
λιανη - Καστανώνας - Μακρίνο - Ελατοχώρι - Βοβούσα - Φλαμπου-
ράρι - Γρεβενίτι - Τρίστενο –Μηλιωτάδες (08:00-15:00).

Παρασκευή 15/01/2021: Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη –
Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι
– Ανθοχώρι (08:00-15:00).

Σάββατο 16/01/2021: Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι – Βίτσα–
Άνω Πεδινά - Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο - Με-
σοβούνι – Καλπάκι ( 08:00 -13:00).

2η Κινητή Μονάδα: 
Τρίτη 12/01/2021:  Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρό-

πουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι - Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος –
Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή (08:00–15:00).

Τετάρτη 13/01/2021: Ελληνικό - Λάζαινα - Αετορράχη - Κωστήτσι
- Φορτόσι - Πάτερο - Καλέντζι - Πηγάδια - Πλαίσια – Κορύτιανη
(08:00-15:00).

Πέμπτη 14/01/2021: Νεοχώρι - Κτίσματα - Χαραυγή - Καστανή –
Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη - Λάβδανη - Διμόκορη - Ψηλόκαστρο –
Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο (08:00–15:00).

Παρασκευή 15/01/2021: Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι
(08:00–15:00).

Κυριακή 17/01/2021: Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερα-
σέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι (18:00–23:00).



9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη... μάχη των Ζωσιμάδων, κυριάρχησε η δυνατή βροχή, με
τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, χθες, να αφήνει δύο βαθμούς αφού δεν μπό-
ρεσε να φύγει νικητής κόντρα στον Άρη (0-0), καθώς η ομάδα
του Αργύρη Γιαννίκη, θα μπορούσε να είχε πάρει και τους τρεις
βαθμούς της νίκης.

Με τη βροχή ωστόσο να καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού η
ισοπαλία ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα.

Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίωρο όπου πέτυχε γκολ
με τον Μαντσίνι το οποίο ακυρώθηκε σωστά με τη χρήση VAR για
φάουλ στον Χουτεσιώτη, ενώ στο β’ ημίχρονο το γήπεδο έγινε
ακόμη πιο βαρύ με τους Γιαννιώτες ωστόσο μετά την είσοδο του
Λεό να ήταν εκείνοι που έχασαν δύο κλασικές ευκαιρίες με τους
Κρίζμαν και Παμλίδη.

Οι φιλοξενούμενοι παρότι κέρδισαν πολλές στημένες μπάλες δεν
κατάφεραν να δημιουργήσουν σοβαρές ευκαιρίες στα καρέ του
Χουτεσιώτη.

Ο Άρης είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, σε αρ-
κετές περιπτώσεις βρέθηκε με προϋποθέσεις έξω από την περιοχή
του ΠΑΣ αλλά με εξαίρεση δύο σουτ των Γκάνεα, Τζέγκο, δεν
βρήκε ουσιαστική προσπάθεια. 

Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι επένδυσαν στο καλό παιχνίδι του
Μπρένερ από τη δεξιά πλευρά, είχαν σημαντική στιγμή με τον Καρ-
τάλη στο 18’, κυρίως όμως με τον Σιόντη στο 27’ όπου ανενόχλη-
τος από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα πάνω από την
εστία του Μπουσέ. 

Η σπουδαιότερη φάση του πρώτου ημιχρόνου έγινε στο 35’ και
μάλιστα «σήκωσε» πολύ συζήτηση. Μετά από γύρισμα του Σάντε
Σίλβα, κακά αντίδραση του Χουτεσιώτη αλλά και των αμυντικών του
ΠΑΣ, ο Ντάνιελ Μαντσίνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κατόπιν
συνομιλίας με το VAR ο διαιτητής Τσαγκαράκης είδε τη φάση και
ακύρωσε το τέρμα εκτιμώντας ότι ο Δημήτρης Μάνος έκανε φά-
ουλ στον Χουτεσιώτη. 

Ο ΠΑΣ έγινε πιο απαιτητικός στα τελευταία 15 λεπτά όπου ο Αρ-
γύρης Γιαννίκης έριξε και τρίτο φορ περιοχής (σ. σ. Λεό) και είδε
την ομάδα του να φτάνει κοντά στο γκολ στο 76’ όπου έπειτα από
εξαιρετική μπαλιά του Καρτάλη, ο Κριζμάν αποδείχθηκε πιο αργός
από τον Μπουσέ καθώς ο τερματοφύλακας του Άρη μπλόκαρε την
μπάλα. 

Στο 78’ ο Γάλλος τερματοφύλακας του Άρη είχε εξαιρετική αντί-
δραση σε σουτ του Παμλίδη από τα έξι μέτρα σε μία φάση η οποία

ξεκίνησε από όμορφη ενέργεια του Λεό. Ο Άρης πίεσε στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο, σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατάφερε να μετου-
σιώσεις την προσπάθειά του με μια τελική προσπάθεια, αυτή έγινε
όμως στο 86’ από τον Μαντσίνι όπου η μπάλα χτύπησε στην εξω-
τερική πλευρά των διχτύων. Οι δύο ομάδες είχαν από μία φάση στα
τελευταία λεπτά. Ο μεν ΠΑΣ με ένα σουτ του Παμλίδη και ο δε
Άρης με το γυριστό του Ροζ όπου η μπάλα έφυγε πάνω από την
εστία του Χουτεσιώτη. 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Παντελά-
κης, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Σάλιακας, Σιόντης, Ντομίνγκεθ (89’ Λιά-
σος), Καρτάλας, Μπρένερ (74’ Λεό), Παμλίδης (90+ Πανουργιάς),
Κριζμάν (89’ Ελευθεριάδης). 

Άρης (Μάντζιος Άκης): Μπουσέ, Ροζ, Μπεναλουάν, Σάκιτς, Γκά-
νεα (56’ Σούντγκρεν), Τζέγκο, Λούκας Σάσα, Μαντσίνι, Γκάμα (78’
Ματέο Γκαρσία), Σίλβα (56’ Λόπεθ), Μάνος.

«Τη λάσπη σας την ξεπλένουμε στη λίμνη…»
Εν τω μεταξύ, για πολλοστή φορά στον αθηναϊκό Τύπο την Κυ-

ριακή είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια πώλησης των με-
τοχών της οικογένειας Χριστοβασίλη, όπως και αποχώρησης παι-

κτών (βλ. Κάστρο), με την ΠΑΕ να εκδίδει μία σκληρή ανακοίνωση
– απάντηση στους ψιθυριστές, όπως τους χαρακτηρίζει:

«Πάλι τα ίδια! Ενοχλεί η ύπαρξη του ΠΑΣ στην Superleague1 και
χαλάει τα σχέδια ορισμένων και αρχίζουν τα γνωστά δημοσιεύματα
και τα παιχνίδια εντυπώσεων για να εξυπηρετήσουν δικές τους σκο-
πιμότητες! Φεύγει ο ένας αρχηγός, χρωστάει ο Πρόεδρος, άλλος
έρχεται, άλλος φεύγει , μας αγοράζουν και μας πουλάνε.

Στους ψιθυριστές δεν απαντάμε. Στον κόσμο μας και στους πο-
δοσφαιριστές μας μιλάμε.

Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν υπεκφεύγουμε, δεν λιποψυχάμε.
Κι ας δούμε αν μπορούν να παίξουν στη λάσπη που οι ίδιοι ρί-

χνουν.
Το παιχνίδι θα το παίξουμε στους Ζωσιμάδες και όπου αλλού

χρειαστεί, αλλά πάντα μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου, βρέξει –
χιονίσει. Και όσον αφορά αυτούς που “μετράνε” τα δήθεν χρέη μας
και μας μεταβιβάζουν τις μετοχές, το μόνο που δηλώνουμε είναι
ότι εκτός του ότι θα μιλήσουν με τη δικηγόρο μας, θα πρέπει να
κοιτούν τα δικά τους προβλήματα και να ασχολούνται με το πόσα
και που χρωστάνε οι ίδιοι», καταλήγει η ανακοίνωση.

Sport
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Βροχή και VAR έφεραν την ισοπαλία

Ε.Δ. ΠΕΑΚΙ - Μία τουρμπίνα για τον πάγο!
Καμία σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει να βλέ-

πουμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει φέτος
ο χλοοτάπητας στους «Ζωσιμάδες», χάρη στις
παρεμβάσεις της Επιτροπής Διοίκησης του
ΠΕΑΚΙ.

Φέτος όμως ο χλοοτάπητας του Εθνικού
Σταδίου, θεωρείται ένας από τους τρεις καλύ-
τερους στα γήπεδα της κατηγορίας και παρά
τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων
ημερών βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Την Κυριακή στους «Ζωσιμάδες» έφτασε και

μία τουρμπίνα θερμού και ψυχρού αέρα, που θεωρείται ιδανική για την αντιμετώπιση του πάγου,
που συνήθως καταλαμβάνει την ανατολική πλευρά του γηπέδου.

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Μαμπουλού
Η ξαφνική απώλεια του 30χρονου Κρίστοφερ Μαμπουλού, πιθανότατα από ανακοπή, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του την Κυριακή στο Πα-

ρίσι συγκλόνισε την οικογένεια του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. 
Ο Μαμπουλού ήταν παίκτης του ΠΑΣ τη χρονιά της Ευρώπης, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές, τρία γκολ και τέσσερις ασίστ. 
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΣ, με την ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, να αναφέρει: «Συντετριμμένη όλη η οικογένεια του

ΠΑΣ έχασε το δικό της Christopher Maboulou που άφησε την τελευταία του πνοή παίζοντας ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Σε ευχαριστούμε για όλα
και θα σε θυμόμαστε πάντα για όσα ζήσαμε μαζί».

Επίσης, ο ΣΦ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ με ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Οι ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν, οι αναμνήσεις όμως μένουνε για πάντα. Η πρόκριση που μας χάρισες, το ρίγος που μας έκανες να νιώσουμε

και το πάθος που έβγαζες, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές μας. Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς. Καλό ταξίδι Κρίστοφερ».
Εξάλλου, το epirusonline επικοινώνησε το απόγευμα της Κυριακής με τον μάνατζερ του Κρίστοφερ Μαμπουλού, επίσης πρώην παίκτη του ΠΑΣ, γαλλο-

αλγερινό Σαλίμ Αράς που επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του 30χρονου.
«Επικοινώνησα με την οικογένεια του Κρίστοφερ, που μου επιβεβαίωσε την είδηση του ξαφνικού θανάτου του. Είμαι συντετριμμένος γιατί χάθηκε ένας

φίλος μου, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής. Ο Κρίστοφερ δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θα
ταξιδέψω στο Παρίσι για να συμπαρασταθώ στην οικογένειά του», είπε ο Αράς, που ήταν εκπρόσωπος του Μαμπουλού μαζί με τον Πιέρ Ισά. 

Ο Μαμπουλού από πέρυσι είχε σταματήσει, να παίζει επαγγελματικά και αγωνιζόταν στην Thonon Evian που παίρνει μέρος σε τοπικό πρωτάθλημα της
περιφέρειας του Παρισιού.



Ένα έργο ακόμη, που προτάθηκε από το Δήμο Αρταίων,
εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μετα-
φορά και τοποθέτηση στεγάστρων σε κεντρικά σημεία του Δήμου,
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Μέσα από την ένταξή του στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»: «Προ-
μήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγά-
στρων, για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού», ο Δήμος Αρταίων, προχωρά στην αναβάθμιση

των στάσεων λεωφορείων, με νέες καλαίσθητες εγκαταστάσεις και
υποδομές, στο πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογικά εποχής.

Πλήρως εναρμονισμένες με τις αρχές της σύγχρονης αρχιτε-
κτονικής διαμόρφωσης, οι «έξυπνες» στάσεις θα παρέχουν ένα
ασφαλές περιβάλλον αναμονής, συμβάλλοντας στην προστασία
του επιβατικού κοινού που επιλέγει να μετακινείτε  μέσω του ΚΤΕΛ,
από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και παρέχοντας ποιοτικό εξο-
πλισμό που θα καλύψει τις ανάγκες.

«Με σεβασμό στις ανάγκες  των χρηστών των μέσων μαζικής με-
ταφοράς προχωράμε στην αντικατάσταση των στάσεων λεωφο-

ρείων, με ένα έργο πρακτικής και αντίληψης που δίνει έμφαση στην
ασφάλεια και στην ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών αναμονής»
δήλωσε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρηστός Τσιρογιάννης, τονίζοντας
πως η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί την υλοποίηση έρ-
γων και παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στα 72.000 ευρώ, από τα οποία οι 22.000 ευρώ θα καλυφθούν
από ιδίους πόρους του Δήμου.
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Ανταποκρινόμενος στις προσπάθειες ανα-
βάθμισης των υποδομών του Κέντρου Υγείας
Δερβιζιάνων που ανέλαβε το τελευταίο διά-
στημα η Διεύθυνση της μονάδας υγείας, ο Δή-
μος Δωδώνης συμπαρίσταται καθοριστικά ικα-
νοποιώντας αιτήματα βελτίωσης των υπαρχου-
σών υποδομών και ενίσχυσης του ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού.

Έτσι, μετά από απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Δωδώνης, εγκρίθηκε χρημα-
τοδότηση και ολοκληρώθηκαν έγκαιρα οι παρεμ-
βάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής
των ύποπτων για Covid-19 κρουσμάτων και των
χώρων εξέτασης αυτών των περιστατικών, στη
δευτερεύουσα είσοδο του Κέντρου Υγείας. 

Παράλληλα, εκτελέστηκαν εργασίες για την
αποκατάσταση προβλημάτων στην κεντρική θέρ-
μανση του Κέντρου Υγείας και η μονάδα είναι
έτοιμη να συμμετάσχει όταν κληθεί, στο εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμού για τον Covid-19 με την
κωδική ονομασία «Ελευθερία».

Τέλος, από το Δήμο Δωδώνης διατέθηκε χθες
Δευτέρα, στο Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Δερ-
βιζιάνων, Χριστόδουλο Παπαϊωάννου από το Δή-

μαρχο Δωδώνης Χρήστο Ντακαλέτση, μία επι-
τραπέζια φυγόκεντρος για τις διαγνωστικές, αι-
ματολογικές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα στο

Κέντρο Υγείας. 
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δωδώνης τονίζει

τα εξής: «Οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας καλούνται να διαδραματίσουν σή-
μερα, στον καιρό της «μάχης» με την πανδημία,
έναν ακόμα σημαντικότερο ρόλο από εκείνον που
ούτως ή άλλως επιτελούσαν για τους ανθρώπους
που παραμένουν στις περιοχές μακριά από τα
αστικά κέντρα και τις οργανωμένες δευτεροβάθ-
μιες και τριτοβάθμιες μονάδες υγείας. Ως Δήμος
Δωδώνης είμαστε υποχρεωμένος να στηρίξουμε
με κάθε τρόπο αυτές τις υπηρεσίες, προς όφελος
των συνδημοτών μας. Ενόψει δε της έναρξης του
εμβολιασμού για τον Covid-19, τονίζουμε εκ νέου
την αναγκαιότητα διόρθωσης του υφιστάμενου
εθνικού σχεδιασμού, καθ’ ότι ένα μόνο εμβολια-
στικό κέντρο, στο Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων,
όπως προβλέπεται από την 6η ΥΠΕ, δεν είναι δυ-
νατόν να εξυπηρετήσει τους συνδημότες μας, γι’
αυτό και ζητάμε να λειτουργήσουν εμβολιαστικά
κέντρα ακόμα, στην Τύρια και στο Κρυφοβό». 

Κάθε
Τετάρτη
22.10

με την
Έλενα 

Αντωνίου

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Αναβαθμίστηκε το Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Είκοσι νέες στάσεις λεωφορείων μέσω του «Φιλόδημος ΙΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέα σειρά εβδομαδιαίων 

ελέγχων των Κινητών 
Μονάδων ΕΟΔΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τις ΚΟΜΥ του
ΕΟΔΥ και την 6η ΥΠΕ,  έχει προγραμματίσει την ερχόμενη εβδο-
μάδα, έως 17 Ιανουαρίου, τις παρακάτω δειγματοληψίες για
covid-19. 

Τρίτη 12 Ιανουαρίου: 
- Δειγματοληψία στο Ολύμπιον στο προσωπικό. 
- Δειγματοληψία στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
- Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται

στο νοσοκομείο.
- Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρ-

χονται στο νοσοκομείο.
- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πο-

λίτες της περιοχής (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαβ-
βατοκύριακων).

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου: 
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
- Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται

στο νοσοκομείο.
- Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρ-

χονται στο νοσοκομείο.
- ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.
- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πο-

λίτες της περιοχής (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαβ-
βατοκύριακων).

- Δειγματοληψία στην Ψυχιατρική δομή Ψυχαργώς.
- Δειγματοληψία στην Μητρόπολη.
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου:
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
- Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται

στο νοσοκομείο.
- Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρ-

χονται στο νοσοκομείο.
- Δειγματοληψία στη Πυροσβεστική.
- Δειγματοληψία στο Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος.
- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πο-

λίτες της περιοχής (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαβ-
βατοκύριακων).

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου: 
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
-  Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχο-

νται στο νοσοκομείο.
- Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρ-

χονται στο Νοσοκομείο.
- ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.
- Δειγματοληψία στο Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος.
Σάββατο 16 Ιανουαρίου: 
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
- Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται

στο νοσοκομείο.
Κυριακή 17 Ιανουαρίου:
- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα (rapid δειγματοληψίες για το

κοινό).
- Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται

στο νοσοκομείο.
- ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.



Τα «χαμόγελα» επέστρεψαν στους ιδιο-
κτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, κα-
θώς η αγορά «ζεστάθηκε» με την αύξηση
της ζήτησης και των πωλήσεων ποσοτή-
των πετρελαίου θέρμανσης.

Ο αντιπρόεδρος των Πρατηριούχων, Θα-
νάσης Παπαδόπουλος, μιλώντας χθες στο
Ioannina TV, αναφέρθηκε στην κίνηση λέ-
γοντας ότι υπήρξε μια αύξηση της ζήτησης
σε πετρέλαιο θέρμανσης. 

Φέτος,  το επίδομα θέρμανσης θα υπο-
λογιστεί με βάση τον οικισμό που κατοικούν
οι ενδιαφερόμενοι και, όπως έχει διευκρινι-
στεί από το υπουργείο Οικονομικών, στις
περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους
δεν βρίσκουν τον οικισμό τους ή έχουν
πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα
στον σχετικό κατάλογο, μπορούν να επι-
κοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φο-
ρολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 213-
1621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική
διόρθωση.

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά φέτος
επιδοτούνται, σε μικρούς οικισμούς με
υψηλές θερμαντικές ανάγκες, όσοι κατα-
ναλώνουν καυσόξυλα για θέρμανση. Έτσι,
αποφασίστηκε ότι διευρύνεται ο χρόνος
στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να γίνουν
αποδεκτά τα σχετικά τιμολόγια, ώστε να
προσμετρώνται όσα έχουν εκδοθεί από την
1η Ιουνίου 2020. 

Όσοι ήδη έχουν προχωρήσει στην αγορά
καυσόξυλων από την 1η Ιουνίου 2020, μπο-
ρούν να καταθέσουν τα σχετικά τιμολόγια
στην πλατφόρμα, η οποία είναι ενεργή». Το
ύψος του επιδόματος που θα λάβει κάθε δι-
καιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650
ευρώ.

Όσον αφορά στις πληρωμές του επιδό-
ματος αυτές θα γίνουν έως 31/1 για αγορές
έως 31/12, και έως 31/3 για αγορές έως
28/2.

Η εικόνα είναι εντελώς αντίστροφη στα
καύσιμα κίνησης καθώς παρά το γεγονός
ότι στο τωρινό lockdown κινούνται οχήματα
στους δρόμους, αυτό σύμφωνα με τον αντι-
πρόεδρο, δεν αποτυπώνεται στα έσοδα
των πρατηρίων. 

Για τα ΚΤΕΟ
Στο μεταξύ, για τα ΚΤΕΟ ισχύει αυτή την

περίοδο - και μέχρι νεωτέρας απόφασης -
μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών 3,5 τό-
νων και άνω και λεωφορείων. 

Ο έλεγχος γίνεται σε ΚΤΕΟ που διαθέ-

τουν εγκεκριμένη-αδειοδοτημένη γραμμή
τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και
υπό την προϋπόθεση:

α) Μέγιστου αριθμού 9 ατόμων σε ανα-
μονή

β) Προσέλευσης μόνο κατόπιν ραντεβού
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
και επίδειξης του σχετικού καταλόγου στα
ελεγκτικά όργανα και

γ) Ωράριο λειτουργίας έως τις 20:30 μ.μ.
Ο κ. Παπαδόπουλος ερωτηθείς υποστή-

ριξε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η από-
φαση της κυβέρνησης καθώς στο ΚΤΕΟ
όλοι προσέρχονται με ραντεβού και άρα θα
μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς προβλή-
ματα η όλη διαδικασία.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

«Χαμόγελα» για την ζήτηση 
του πετρελαίου θέρμανσης 

Σε μία μέση λύση που ικανοποιεί ταυ-
τόχρονα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές
φαίνεται πως κατέληξε το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την
ισοδυναμία του διπλώματος οδήγησης για
Ι.Χ με το δίπλωμα οδήγησης δικύκλου μέ-
χρι 125 κυβικά. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ioannina TV,
η πρόθεση του υπουργείου να μετατρέψει
αυτοδίκαια τα διπλώματα οδήγησης των Ι.Χ
και σε διπλώματα οδήγησης δικύκλων, χω-
ρίς εξετάσεις, είχε προκαλέσει την άμεση
και καθολική αντίδραση των Σχολών Εκπαι-
δευτών Οδήγησης. 

Οι συζητήσεις που ακολούθησαν φαίνε-
ται πως οδηγούν σε μία μέση λύση, η οποία

θα αφορά κατά πληροφορίες μόνον όσους
έχουν δίπλωμα οδήγησης για περισσότερα
από 12 χρόνια ή είναι άνω των 30 ετών.

Οι οδηγοί αυτοί θα μπορούν να απο-
κτούν και δίπλωμα οδήγησης για δίκυκλο
έως 125 κ.εκ. μόνο κατόπιν πρακτικών εξε-
τάσεων οδήγησης ακόμη και χωρίς τη συμ-
βολή των Σχολών Οδήγησης καθώς θα
μπορούν με το δικό τους δίκυκλο να μετα-
βαίνουν στο χώρο εξετάσεων ώστε να πε-
ράσουν μόνο από τις πρακτικές εξετάσεις
οδήγησης.

Θα εξαιρούνται έτσι από τις θεωρητικές
εξετάσεις, αλλά και από τα μαθήματα οδή-
γησης για δίκυκλο, κάτι που θα σημαίνει μι-
κρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους

ίδιους, αφού θα επιβαρύνονται μόνο με την
απόκτηση του παραβόλου προγραμματι-
σμού των πρακτικών εξετάσεων που κοστί-
ζει 15 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
εκτιμούν πως ικανοποιούν ταυτόχρονα τα
αιτήματα των Σχολών Οδήγησης  όσο και
των πολιτών αλλά και των εμπόρων δικύ-
κλων. Προς το παρόν ωστόσο, τα παρα-
πάνω αποτελούν σκέψεις και πληροφορίες
που έρχονται στο φως από δημοσιεύματα
και δεν έχουν αποκτήσει οριστική και επί-
σημη μορφή σε κάποια απόφαση ή εγκύ-
κλιο του υπουργείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κοντά στη «χρυσή τομή» για το δίπλωμα
οδήγησης δικύκλου πάνω από 125 κ.εκ.
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Τέντες & Συστήματα Σκίασης

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

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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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
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Συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές, τον κοσμήτορα της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας και την πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε η Μερόπη
Τζούφη, όπου συνομίλησε για μια σειρά από ζητήματα που αφο-
ρούν στο μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις
δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας.

Στη συζήτηση με τον πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και τους
αντιπρυτάνεις Μηνά Πασχόπουλο και Σταύρο Νικολόπουλο εκ-
φράστηκε η αβεβαιότητα που έχει προκύψει από τις εξαγγελίες για
αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών και το πλαίσιο λει-
τουργίας των ΑΕΙ, ενώ διατυπώθηκε η αντίθεση της Συγκλήτου για
το σχέδιο αστυνόμευσης των ιδρυμάτων που προωθεί η κυβέρ-
νηση. 

Αντίθεση σημειώθηκε και στην πρόσφατη νομοθέτηση του
υπουργείου Παιδείας, η οποία εξισώνει τις πανεπιστημιακές σπου-
δές με την ολιγοετή φοίτηση σε ιδιωτικά κολέγια εντός και εκτός
Ελλάδας, ενώ έντονος προβληματισμός καταγράφεται για τη ρύθ-
μιση που θεσμοθετεί τις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή
των αποφοίτων ΙΕΚ στα Πανεπιστήμια. Ρύθμιση που αποτελεί

«δώρο» κυρίως στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παρακάμπτει τις
πανελλαδικές εξετάσεις και κατεδαφίζει κάθε έννοια «αριστείας».

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης
και της υποστελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπι-
στημίου, ενώ εντύπωση προκαλεί η κυβερνητική αδράνεια στη δια-
νομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να
εξεταστούν στην προσεχή εξεταστική χωρίς να τα έχουν παραλά-
βει.

Η ανάγκη επαναλειτουργίας της διυπουργικής επιτροπής Παι-
δείας - Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Ιωάννη Γεωργίου, με τη
βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να επιρ-
ρίπτει τις ευθύνες διάλυσης της επιτροπής στην πολιτική ηγεσία
των αρμόδιων υπουργείων. Επίσης, τέθηκε η αναγκαιότητα δημι-
ουργίας ενιαίων αιθουσών, υποδομών και εργαστηρίων για το σύ-
νολο της Σχολής. 

Τέλος, στη συνάντηση με την πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής
Άννα Μπατιστάτου εκφράστηκε ο προβληματισμός για την υπο-
στελέχωση με μέλη ΔΕΠ και τους αφυπηρετήσαντες πανεπιστη-
μιακούς του 2020. Παρόμοια, ελλείψεις καταγράφονται σε προ-
σωπικό ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ τονίστηκε η
ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης. 

Συνάντηση με τους ιδιοκτήτες 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Επίσης, η Μερόπη Τζούφη, συναντήθηκε με την πρόεδρο του
Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ιωαννίνων Μαρία
Χαραλάμπους και την ταμία Αντωνία Ζέρβα, με αφορμή τη συζή-
τηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του ΑΣΕΠ, στο οποίο πε-
ριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

Συζητήθηκε το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας PALSO για
δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα/Επιτροπής Διαπίστευσης των Πι-
στοποιητικών Γλωσσομάθειας, ώστε να διαπιστώνεται η εγκυρό-
τητά τους και να ελέγχεται τι ακριβώς εξετάζει ο κάθε φορέας.

«Είναι απόλυτη ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημό-
σιου και του Ιδιωτικού τομέα, η ύπαρξη διαπιστευμένων φορέων
που θα διασφαλίζουν τόσο την εγκυρότητα των πιστοποιητικών όσο
και την ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
ζητά την απόσυρση και της συγκεκριμένης διάταξης και του νομο-
σχεδίου στο σύνολό του, καθώς επιχειρεί να αλλάξει τον εμβλη-
ματικό νόμο του ΑΣΕΠ, τη σοβαρότερη μεταρρύθμιση στην ελλη-
νική δημόσια διοίκηση, που έδωσε τη δυνατότητα κοινωνικής κινη-
τικότητας και δημοκρατικής στελέχωσης του δημοσίου», τόνισε η
Μερόπη Τζούφη στο τέλος της συζήτησης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η διανομή voucher (επι-
ταγής) 200 ευρώ σε 560.000 μαθητές και φοιτητές, προκειμέ-
νου να αγοράσουν laptop και tablet.

Όπως η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, είναι όλα έτοιμα
για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης.

Το νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, των
Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας
200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει
σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Σημειώνεται ότι, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το
πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε περί-
που 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24
ετών. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οι-
κογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογέ-

νειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ
στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενει-
ακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οι-
κογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει, με ουσιαστικό τρόπο,
στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της
εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτι-
κού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.

Παραδείγματα δικαιούχων:
- Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί και με ετήσιο εισόδημα

10.500 ευρώ
- Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα

12.000 ευρώ
- Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα

9.000 ευρώ
- Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα

10.500 ευρώ.

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στην εισαγωγή των φοιτητών

Στην τελική ευθεία για τα
voucher για laptop και tablet

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

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ τώρα στο διαδίκτυο, ανανεωμένος και πάντα στο προσκήνιο
της ενημέρωσης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.anex.gr
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Τα πρώτα μηνύματα για τον προγραμματισμό
των ραντεβού τους έλαβαν οι πολίτες ηλικίας
άνω των 85 ετών. Πρόκειται για εκείνους που
είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογρά-
φηση.

Η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των εμ-
βολίων  emvolio.gov.gr είναι ήδη σε λειτουργία
από τις 18.00 χθες και αναλυτικές οδηγίες έδωσε,
από το υπουργείο Υγείας, ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ηπλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού κατά
της covid-19, τέθηκε σε λειτουργία από το από-
γευμα, καθώς από τις 20 Ιανουαρίου ξεκινά η δεύ-
τερη φάση με τον εμβολιασμό πολιτών άνω των
85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα θα εμβολιαστούν περισσότερα από
100.000 άτομα.

Εάν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στην άυλη
συνταγογράφηση θα του έρχεται αυτόματα μή-
νυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να
επιβεβαιώσει το ραντεβού:

- Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην
ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr.

- Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού
από τον 5ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης
13034.

- Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι
με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή
φαρμακεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό -
αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανά-
λογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντε-
βού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των
ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο
επαναληπτικός εμβολιασμός.

Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ρα-
ντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS
υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού
μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες
γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει
πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά
και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα
χρησιμοποιηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνηση, Κυριάκος Πιερρακά-
κης, έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται SMS από τον
5ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034 για
τη δεύτερη φάση εμβολιασμών, με τους αιτού-
ντες να λαμβάνουν τα πρώτα μηνύματα.

Για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με
τα τεχνολογικά μέσα, συνιστάται η επίσκεψη στα
ΚΕΠ ή στα φαρμακεία.

Εν τω μεταξύ, τρεις ημέρες πριν από την ημε-
ρομηνία του ραντεβού, οι πολίτες θα λαμβάνουν
email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και
ώρα του ραντεβού.

Για να ελέγξει ο κάθε πολίτης εάν ανήκει στις
ομάδες που δικαιούνται να εμβολιαστούν, μπορεί
να το μάθει είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονο-
ματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr
είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα με ΑΜΚΑ και
το ονοματεπώνυμο στον πενταψήφιο κωδικό απο-
κλειστικής χρήσης 13034. 

Πώς θα κλείνουμε ραντεβού
Πρώτη επιλογή:
Μέσα στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr. Σε αυτή

θα υπάρχει ειδικός χώρος όπου πληκτρολογώ-
ντας κανείς τον ΑΜΚΑ θα βλέπει εάν περιλαμβά-
νεται στον εμβολιασμό την τρέχουσα περίοδο και
εάν υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει ραντεβού.

Εάν ο πολίτης περιλαμβάνεται στον εμβολια-
σμό τότε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS-
net μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Πρώτα
επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία και στη
συνέχεια επιλέγει ανάμεσα στις διαθέσιμες επι-
λογές τόσο για το εμβολιαστικό κέντρο όσο για
την ημέρα και ώρα ραντεβού κατ’ αρχάς για την
πρώτη δόση και στη συνέχεια για τη δεύτερη
δόση.

Από τη στιγμή που επιβεβαιώνονται και τα δύο
ραντεβού, τότε ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό
QR, απαραίτητος να προσκομισθεί στο εμβολια-
στικό κέντρο.

Δεύτερη επιλογή:
Για όσους πολίτες άνω των 85 είναι εγγεγραμ-

μένοι στην Αϋλη Συνταγογράφηση - υπολογίζο-
νται σε 60.000 σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γε-
ωργαντάς – θα έρχονται αυτοματοποιημένα μη-
νύματα, για τα οποία το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι να επιβεβαιωθούν.

Οι εγγεγραμμένοι στην Αϋλη Συνταγογράφηση
θα λάβουν δύο γραπτά μηνύματα (SMS) στο κι-
νητό τους από τον αριθμό 13034, που θα τους ει-
δοποιούν ότι έχει πραγματοποιηθεί προκράτηση
ραντεβού. Τα γραπτά μηνύματα θα αναφέρονται
στον αριθμό ΑΜΚΑ και στην ημερομηνία και ώρα
εμβολιασμού και το προτεινόμενο εμβολιαστικό
κέντρο. Ως εμβολιαστικό κέντρο προεπιλέγεται το
πλησιέστερο διαθέσιμο με βάση τον ταχυδρομικό
κώδικα που έχει δηλωθεί. Ο κάθε πολίτης έχει τη
δυνατότητα να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει
το προκρατημένο ραντεβού του εντός 72 ωρών. Η
επιβεβαίωση του προκρατημένου ραντεβού δύ-
ναται να γίνει με έναν από τους δύο εξής τρό-
πους:

Με αποστολή του Κωδικού Ραντεβού μέσω
γραπτού μηνύματος (SMS) στο 13034. Σε περί-
πτωση που ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει σω-
στά τον Κωδικό Ραντεβού (λόγου χάρη, εξαιτίας
τυπογραφικού λάθους), θα λάβει απαντητικό SMS
που θα τον ενημερώνει ότι ο Κωδικός Ραντεβού
είναι λανθασμένος.

Με είσοδο στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr και
επιβεβαίωση του προκρατημένου ραντεβού. Για
την τροποποίηση του προκρατημένου ραντεβού
του, ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα emvo-
lio.gov.gr εντός 72 ωρών από τη στιγμή που έλαβε
το ενημερωτικό SMS από τον αριθμό 13034. Εκεί
έχει τη δυνατότητα να δει και να τροποποιήσει
όπως προτιμά το ραντεβού του, σύμφωνα με τις
διαθεσιμότητες ανά εμβολιαστικό κέντρο και να
το επιβεβαιώσει. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν
επιβεβαιώσει το ραντεβού του (με ή χωρίς τρο-
ποποίηση) εντός 72 ωρών απελευθερώνεται η
προκράτηση και ο πολίτης έχει τη δυνατότητα με-
τέπειτα να προγραμματίσει νέο ραντεβού μέσω
της πλατφόρμας emvolio.gov.gr.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για τις
λεπτομέρειες του προγραμματισμένου ραντεβού
του (ημερομηνία και ώρα εμβολιασμού, εμβολια-
στικό κέντρο) αποστέλλοντας SMS στο 13034 με
τον Κωδικό Ραντεβού ή τον ΑΜΚΑ και το επώνυμό
του (ΑΜΚΑ κενό Επώνυμο). Σε κάθε περίπτωση,

ο πολίτης θα λαμβάνει επιπλέον τρία (3) αυτομα-
τοποιημένα SMS υπενθύμισης του ραντεβού του
(3 ημέρες πριν από το ραντεβού, μία ημέρα πριν
από το ραντεβού και στις 7 π.μ. την ημέρα του ρα-
ντεβού).

Τρίτη επιλογή:
Οι πολίτες άνω των 85, όπως και οι υπόλοιπες

πληθυσμιακές ομάδες που θα ακολουθήσουν,
μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού του
εμβολιασμού τους και με μη ψηφιακό τρόπο, στο
φαρμακείο της γειτονιάς τους ή σε ένα ΚΕΠ. Εκεί,
οι φαρμακοποιοί ή οι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα
πραγματοποιήσουν όλη τη διαδικασία οι ίδιοι για
λογαριασμό των πολιτών.

Εμβολιάστηκε 
το 0,42% του πληθυσμού 

Παράλληλα, ικανοποιητική χαρακτήρισε τη δια-
δικασία του εμβολιασμού του πληθυσμού της χώ-
ρας ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος
Ταραντίλης, σημειώνοντας πως στόχος της κυ-
βέρνησης είναι να τηρηθεί το αρχικό πλάνο και να
επιτευχθεί ο εμβολιασμός του 70% του πληθυ-
σμού και άρα η ανοσία έως τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, «μέχρι στιγμής
ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωρά με ικανο-
ποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, ασφάλεια και
διαφάνεια. Μέχρι προχθές είχαν πραγματοποιη-
θεί 44620 εμβολιασμοί, δηλαδή το 0,42% του πλη-
θυσμού, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι
0,31%.

Βεβαίως, η ταχύτητα των εμβολιασμών εξαρ-
τάται πρωτίστως από τις ποσότητες των εμβολίων
που φτάνουν στη χώρα μας. Μέσα στον Ιανουάριο
- με βάση τη συμφωνία που έχει συνάψει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή με τις εταιρείες Pfizer και Mod-
erna και σύμφωνα με την προβλεπόμενη (κατ'
αναλογία του πληθυσμού) κατανομή - η Ελλάδα
θα πάρει 424.624 δόσεις, δηλαδή 212.312 εμβό-
λια. Και οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν σημα-
ντικά κατά το επόμενο διάστημα. Είναι, άλλωστε,
καλά γνωστό ότι η Ελλάδα έχει κλειδώσει, στο ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο, τις δόσεις που της αναλογούν
και φτάνουν για τον εμβολιασμό περίπου 15 εκα-
τομμυρίων πολιτών» ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η
Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση, έχει εξασφαλίσει
τουλάχιστον 24 εκατ. δόσεις κι αυτές καλύπτουν
περίπου 15 εκατ. πολίτες, άρα αριθμό μεγαλύ-
τερο του πληθυσμού της χώρας. Παράλληλα, ξε-
καθάρισε πως η κυβέρνηση θα κάνει οτιδήποτε εί-
ναι εφικτό για να πετύχει το αρχικό πλάνο της εμ-
βολιαστικής κάλυψης του 70% του πληθυσμού
έως τον Ιούνιο.

Επιπλέον, είπε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο

κατ' οίκον εμβολιασμών για ηλικιωμένους που δεν
μπορούν να μετακινηθούν. 

Ο Γ. Γεραπετρίτης
Από την πλευρά του, και ο υπουργός Επικρα-

τείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαβεβαίωσε ότι η
Ελλάδα έχει εξασφαλίσει αριθμό εμβολίων που
υπερκαλύπτει τις ανάγκες: συγκεκριμένα 24 εκατ.
δόσεις που αντιστοιχούν σε 15 εκατ. εμβολια-
σμούς - από όλα τα εμβόλια, ένα έχει μία και όχι
δύο δόσεις όπως τα υπόλοιπα, εξήγησε. «Η Ελ-
λάδα πήρε όλα τα εμβόλια που της αντιστοιχούν»
δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο, χαρακτηρίζο-
ντας ψευδή τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν
το αντίθετο.

Πήραμε τον μέγιστο αριθμό εμβολίων και είναι
καλυμμένο το σύνολο του πληθυσμού, «όλα τα
άλλα είναι παραπληροφόρηση», τόνισε επίσης.

Αναγνωρίζοντας ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες
δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν τα πνευματικά
δικαιώματα στις χώρες, παρατήρησε ότι δεν είναι
βέβαιο ότι η Ελλάδα και οι περισσότερες χώρες
έχουν τη δυνατότητα για κάθετη παραγωγή, στο
μέλλον μπορεί. Αλλά, τη στιγμή αυτή οι προτε-
ραιότητες είναι άλλες, συμπλήρωσε.

Απαντώντας και στις αιτιάσεις για καθυστερή-
σεις στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, ο Γ. Γε-
ραπετρίτης είπε πως το 0,5% του πληθυσμού έχει
εμβολιαστεί, ποσοστό που είναι το διπλάσιο από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από τις 28-29 Δεκεμ-
βρίου έχουν γίνει 45.000 εμβολιασμοί -σήμερα
πλησιάζουμε τον αριθμό των 8.000 ημερησίως-
και πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο αριθμός αυ-
τός να αυξηθεί σταδιακά, με στόχευση, σύντομα,
τους 30.000 ημερησίως.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας επισή-
μανε τη σημασία της σταθερής ροής στο πρό-
γραμμα του εμβολιασμού, όπως και της γεωγρα-
φικής κατανομής: περισσότερα από 1.000 εμβο-
λιαστικά κέντρα και πάνω από 50 νοσοκομεία ανά
την επικράτεια είναι στην πρώτη γραμμή ήδη. Οι
μεγάλες δόσεις θα φθάσουν άλλωστε τον Φε-
βρουάριο, με στόχο να αναπτυχθεί ανοσία του
πληθυσμού τους επόμενους μήνες, συμπέρανε ο
υπουργός Επικρατείας.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα εμβόλια των πολιτών 
Στο φαρμακείο, στο ΚΕΠ, μέσω άυλης συνταγογράφησης ή της πλατφόρμας emvolio.gov.gr 
που ήδη άνοιξε, τα ραντεβού - Ο εμβολιασμός ξεκινά από τους υπερήλικες 
και θα γίνει σε δύο δόσεις, με τη δεύτερη 21 ημέρες μετά την πρώτη 

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
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΠΡΙΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ.
28ης Οκτωβρίου 49

Ιατρείο τηλ. 2651078068 
τηλ. οικίας: 26510 23437.
Δέχεται τις ώρες πρωί: 

10.00-13.00, 
απόγευμα: 18.00-20.00.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
28ης Οκτωβρίου 49

Τηλ. Ιατρείου: 26510-74031

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Κ. Φρόντζου 6
Τηλ. 26510 77718

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΛΑΣ
Χειρουργός 

ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α 
Δέχεται με ραντεβού

Τηλ: 26510-49006  Κιν: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr

www.egolas.gr 
facebook: Evangelos Golas, 

Γκόλας Βαγ.

ΠΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αλ. Διάκου 14
Τηλ. 26510-39391

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. 26510 36461

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
Ειδικός  Ορθοδοντικός

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

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

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

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

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

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

Ο νομός Ιωαννίνων σε μία σελίδα

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Yπηρεσίες                             Tηλ. Fax
Eλληνικός Oργανισμός
Tουρισμού (EOT) 2651041142 49139
Tουριστική Aστυνομία 2651065922 26679
EΛΠA-Oδική βοήθεια 2651049695 49695
Eλληνικά Tαχυδρομεία (EΛTA) 2651025498 21747
Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 2651040639 44112
Γενική Γραμματεία 
Περιφέρειας Hπείρου 2651072164 31224
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ
ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΝΗΣΙ: 06.30, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ΝΗΣΙ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
06.30, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.45, 
20.45, 21.45

ΛΙΜΑΝΙΑ
Προορισμός Tηλ. Fax
Kέρκυρα (προς Iταλία, 
Hγουμενίτσα, Πάτρα) 2661032655 39918
Πρέβεζα (μόνο για κρουαζιέρες, 
σκάφη αναψυχής) 2682022226 28856 
Hγουμενίτσα (προς Iταλία, 
Kέρκυρα, Πάτρα) 2665022240 26122

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Tηλ.                   Fax

Δημαρχείο Kόνιτσας
Χωρητικότητα-164 σύνεδροι 2655023444        24000
Διάσελο Mέτσοβο 
Χωρητικότητα-200 σύνεδροι 2656041719       42320
Hotel Du Lac Iωάννινα
Χωρητικότητα-1800 σύνεδροι 2651059100       59200
Epirus Palace Iωάννινα
Χωρητικότητα-1000 σύνεδροι 2651093555       92595

Aρχαιολογικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651001050
Bυζαντινό Mουσείο-Iωάννινα: 2651025989
Δημοτικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651026356
Λαογραφικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651020515
Mουσείο Kέρινων Oμοιωμάτων Παύλου Bρέλλη-Mπιζάνι: 2651092128
Σπήλαιο Περάματος-Πέραμα: 2651081521
Πινακοθήκη-Kοραή 1, Iωάννινα: 2651075131
Mουσείο Tέχνης-Παρασκευοπούλου 1, Iωάννινα: 2651025233
Eκθεσιακό Kέντρο Yπ. Πολιτισμού-Kόνιτσα: 2655023623
Eκθεσιακό Kέντρο Nερόμυλων στο Mπουραζάνι-Kόνιτσα: 2655022191
Περιβαλλοντικό Eκπαιδευτικό Πάρκο «Mπουραζάνι»-Mπουραζάνι, 
Kόνιτσα: 2655061283/61320
Tοσίτσειο-Mέτσοβο: 2656041084
Mουσείο χλωρίδας και πανίδας Λαζαρίδη-Kουκούλι, Zαγόρι: 2653071770
Iδιωτικό Λαογραφικό Mουσείου Aγάπιου-Kήποι, Zαγόρι: 2653071826
Mουσείο Πολέμου-Kαλπάκι: 2651086607
Πανηπειρωτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Λαογραφίας 
(καθημερινά ανοιχτό)- Μάζι Κόνιτσας: 2655061225
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» - Iωαννίνων,
ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9:30-15:00. 
Τηλ.: 2651089220, e-mail:mca.papagiannis@gmail.com

Σαββατοκύριακα
και αργίες δεν θα εκτελείται το δρομολόγιο

των 06.30. Τηλ. 81814

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199

Δασοπυρόσβεση 191
ΕΜΑΚ: 63701
Νοσ/μείο"Χατζηκώστα":            80111
Παν/κο Νοσοκομείο: 99111
ΕΚΑΒ: 166
ΙΚΑ (Ραντεβού): 184
Κέντρο Δηλητηριάσεων:        7793777
Βλάβες ΔΕΗ: 1050
Βλάβες ΟΤΕ: 13888
Βλάβες ΔΕΥΑΙ: 54500

Αστυνομία
Άμεση δράση: 100
Τμ. Τάξης: 65934
Τμ. Ασφάλειας: 65977
Τμ. Τροχαίας: 65994

Τουριστική Αστυνομία:                65922
Εισαγγελέας πρωτοδικών: 26314

Νομαρχία: 21901-21701
Δημαρχείο: 79921-4
Περιφέρεια Ηπείρου: 72164
Δ.Ο.Υ. Α’:…50300 - Β’: 50400
Έκδοση πιστοποιητικών:           1502
Στρατολογία: 46720

Οδικές Βοήθειες
ΕΛΠΑ: 49695-49643 και 10400
HELLAS SERVICE 1057
EXPRESS SERVICE 1154
INTERAMERICAN 1168
TEXNIKH KAΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ    1892
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65178
Καιρός 1448
Χρηματιστήριο 1424
COSMOTE 13838
Πληρ. Καταλόγου 11888
Συμβουλευτικός Στ. Καταπ.
Ναρκωτικών: 25595
Χαμόγελο του Παιδιού:               1056

Ομ. Διάσωσης Σαμαρειτών:        37417, 
26581, 6973295040

ΚΤΕΟ: 93333
Σταθμός Κατάρας: 265604121
Ρίο-Αντίρριο: 261091203
ΣΔΟΕ: 94362
Τελωνείο: 92150
ΟΑΕΔ: 73007
Πανεπιστήμιο: 97111,97440
Φοιτητικές εστίες: 
Α’ Κτίριο: 95446 
Β’ 96436
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 67610
8η Μεραρχία: 86600, 21503
Εθνικό Στάδιο: 33575
Κολυμβητήριο: 35603
Κλειστό Γυμναστήριο: 32708
Μητρόπολη: 26397, 26379

Εφορείες Αρχαιοτήτων
12η Κλασικών: 83403
8η Βυζαντινών: 25989
6η Νεοτ. Μνημείων: 21203

Καταφύγια
Αστράκας: 6973223100 
Σμόλικα: 6946670565

Βιβλιοθήκες
Πανεπιστημίου 95958
ΕΗΜ 24190, 25233
Ζωσιμαία Δημόσια 72863
Ηλεκτρονική 38656
Κόνιτσας 2655022298

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ODEON (2651083105), ΟΡΦΕΥΣ (τηλ.
26510 26511)- ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ
(τηλ. 2651048580) 
PAΔIO-TAΞI: 46.777, 46.778,
46.779

Επίσημη τηλεφωνική γραμμή 
πληροφόρησης του κοινού 

για όλα τα υπεραστικά 
Δρομολόγια ΚΤΕΛ: 14505

Yπεραστική συγκοινωνία
Άρτα 

Tηλ. 2681027357 Fax. 27692
Hγουμενίτσα

Tηλ. 2665022309 Fax. 23773
Πρέβεζα

Tηλ. 2682022213 Fax. 21192
Iωάννινα προς Aθήνα 

Tηλ.  2651026286 Fax. 31070
Iωάννινα προς Θεσσαλονίκη 
Tηλ.  2651027442 Fax. 31070
Iωάννινα προς Hγουμενίτσα 
Tηλ. 2651026211 Fax. 31070

Iωάννινα (προς Πρέβεζα-Aγρίνιο-Πάτρα) 
Tηλ. 2651025014 Fax. 31070

Ο νομός Ιωαννίνων σε μία σελίδα
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Πωλείται MERCEDES C-Class μοντέλο AVARDGARD του Δε-
κεμβρίου 2008 με 47.500 χλμ. σε άριστη κατάσταση. Δεκτός
κάθε έλεγχος. Τηλέφωνο: 6946954150.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Ενοικιάζεται ισόγειο μαγαζί στη Μαυρογιάννη
(έναντι Γηροκομείου) 80-85 τ.μ. Τιμή ενοικίου 550 ευρώ. Τηλ.
26510 76441

ΒΙΠΕ – Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το
καθένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνο: 6946954150

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας με πολυετή εμπειρία ανα-
λαμβάνει μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις από Αγγλικά σε
Ελληνικά (και αντιστρόφως). Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6941693509

Φιλόλογος με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλέφωνο: 6945419904.

Πωλείται οικόπεδο στην Ολυμπιάδα Μαρμάρων, σε καλή τιμή.
Τηλέφωνο: 6973692324, κ. Νίκος“ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Ιωάννινα, Φώτη Τζαβέλα 27-29, (δίπλα από το γήπεδο Ζωσιμά-
δες), ισόγειο κατάστημα 36 τ.μ., με πατάρι 18 τ.μ. και υπόγειο
36 τ.μ. Τιμή χαμηλή. Καλή επενδυτική ευκαιρία. Επικοινωνία:
τηλ.: 6974099500”

Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσαδήμα
7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974 753233, 6947384870

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 900 τ.μ. στη
θέση Άγιοι Απόστολοι (Μπαμπάδες) στη συμβολή Σπ. Φιλίππου
και Αρχ. Σεραφείμ. Τηλέφωνο: 6944534595, 2310285093

Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κέντρο με σπάνια
διακόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ
6953017595 ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξαν-
δρος.

ΚΕΝΤΡΟ - Ενοικιάζεται κατάστημα στην Στοά Αραβαντινού 6. Τη-
λέφωνο: 6976716978.

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 42 τ.μ. για επαγγελμα-
τική στέγη στην οδό Μπιζανίου 20. Τηλ. 26510 - 78844.Ώρες κα-
ταστημάτων.

Ενοικιάζεται 2άρι πρώτου ορόφου στην Καραβατιά, κατα-
σκευής 2008, διαμπερές 50 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, διαθέτει
αποθήκη και χώρο στάθμευσης σε πιλοτή.ΤΗΛ: 2610 331114,
6977716749.

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 756 τ.μ. εκτός σχεδίου ανάμεσα από τον
Άγιο Νικήτα και το Καλαμίτσι. Κτίζει 100 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ:
6946954151.

AΠO KENTPIKO ΦPONTIΣTHPIO ZHTOYNTAI KAΘHΓHTEΣ
(ΦYΣIKHΣ, ΠΛHPOΦOPIKHΣ, OIKONOMIAΣ) ΓIA ΔIΔAΣKAΛIA ΣE
ΦOITHTEΣ. BIOΓPAΦIKA ΣTO mail: foit.mathimata.ioannina@
gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο ή σε κομμάτια, τρακαρισμένο αυτοκίνητο
μάρκας Toyota Corola G6 1400 κυβικών εκατοστών του 2000.
Η μηχανή έχει 100.000 χλμ και είναι άθικτη. Το σασμάν, το σα-
λόνι, οι πόρτες είναι σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. Επικοινωνίας 6945076693.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2 στρέμ-
ματα. Τηλέφωνο: 6932487349

Στον πάγο εξετάζεται να μπει ειδικά για φέ-
τος το πέναλτι φόρου για όσους δεν έχουν κα-
ταφέρει να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές δα-
πανών ίσες με το 30% του εισοδήματός τους.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι επιβάλ-
λεται φόρος με συντελεστή 22% στη διαφορά
ανάμεσα στο απαιτούμενο ύψος δαπανών (30%
επί του εισοδήματος) με ηλεκτρονικό τρόπο πλη-
ρωμής και στο ύψος των δαπανών που έγιναν με
αυτό τον τρόπο.

Η διάταξη νόμου δεν χρειάζεται να αλλάξει, ση-
μειώνουν αρμόδιες πηγές, συμπληρώνοντας
όμως με νόημα πως ούτε είναι απαραίτητο να πέ-
σουν ποινές φόρου σε καιρό πανδημίας. Το επι-
κρατέστερο σενάριο που εξετάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης αφορά ετήσιο πάγωμα
της σχετικής διάταξης, με αποτέλεσμα να μην
επιβληθεί ποινή φόρου σε όσους δεν κατάφεραν
το 2020 να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ελά-
χιστο όριο δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο πλη-
ρωμής.

Η πανδημία - διαπιστώνεται και από τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονο-
μικών - άσκησε δύο αντίρροπες δυνάμεις στην
κατανάλωση. Αφενός, οι καταναλωτές «κουμπώ-
θηκαν» λόγω αβεβαιότητας, αυξάνοντας τις κα-
ταθέσεις τους στις τράπεζες και αφετέρου, εξοι-
κειώθηκαν με την πληρωμή δαπανών ακόμα και
για μικροποσά στο περίπτερο με τη χρήση καρ-
τών προκειμένου να αποφεύγουν τα μετρητά και
τα… μικρόβια που κουβαλάνε. Κάπως έτσι, τα
σχέδια του υπουργείου για παροχή κινήτρων αύ-
ξησης της χρήσης πλαστικού χρήματος έμειναν
μέχρι νεωτέρας στο συρτάρι, καθώς η πανδημία
μάς ανάγκασε να χρησιμοποιούμε ολοένα και συ-
χνότερα πλαστικό χρήμα για τις συναλλαγές μας.

Για τις τελικές αποφάσεις δεν φαίνεται να
υπάρχει βιασύνη ανακοινώσεων καθώς, ούτως ή
άλλως , πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα ανα-
δρομικών ηλεκτρονικών πληρωμών για το 2020.
Ό,τι έγραψε το κοντέρ των ηλεκτρονικών πληρω-
μών, έγραψε.

Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν από το οικονο-
μικό επιτελείο πριν ξεκινήσει η διαδικασία υπο-

βολής φορολογικών δηλώσεων, ώστε έγκαιρα να
γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στην εκκαθά-
ριση των φορολογικών δηλώσεων, πριν την έκ-
δοση των πρώτων «λογαριασμών» φόρου.

Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι επι-
βάλλεται φόρος με συντελεστή 22% στη διαφορά
του ποσού ανάμεσα στις ηλεκτρονικές αποδείξεις
που συγκεντρώθηκαν και τις απαιτούμενες οι
οποίες υπολογίζονται στο 30% του εισοδήματος
των φορολογουμένων. Για όσους καταβάλλουν
πάνω από το 60% του πραγματικού εισοδήματός
τους για την πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δόσεις δανείων και για
ενοίκια (κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας,
επαγγελματικής στέγης), το όριο του 30% μειώ-
νεται σε 20%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο ει-
σόδημα 20.000 ευρώ χρειάζεται δαπάνες εξο-
φλημένες με πλαστικό χρήμα συνολικού ύψους
6.000 ευρώ. Στην περίπτωση που εμφανίσει λιγό-

τερες, π.χ. 5.000 ευρώ, τότε στη διαφορά των
1.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος 22%, δηλαδή θα
επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 220 ευρώ (1.000 Χ
22%). Αν όμως ο παραπάνω φορολογούμενος κα-
ταβάλλει πάνω από το 60% του εισοδήματός του
σε δόσεις δανείου, ενοίκια ή φόρους, θα πρέπει
να έχει συγκεντρώσει ηλεκτρονικές πληρωμές
4.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ύψους του εισοδήμα-
τος που θα πρέπει να καλυφθεί με ηλεκτρονικές
πληρωμές δεν λαμβάνεται υπόψη η ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής
που δίνεται από τον φορολογούμενο στον/στη
διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου
συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφό-
σον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμής. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται το εισό-
δημα που προκύπτει από την προστιθέμενη δια-
φορά τεκμηρίων.

Αντίθετα υπολογίζονται σχεδόν όλα τα έξοδα

κάθε νοικοκυριού όπως οι δαπάνες για αγορές
τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, ηλεκτρι-
κών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, λογαρια-
σμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρι-
κού ρεύματος, ύδρευσης και κοινοχρήστων, ια-
τρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και
ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοί-
κια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου,
καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυ-
τοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών,
αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και
επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων
κ.λπ.).

Για φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη
στο Δημόσιο στους οποίους έχουν κατασχεθεί
ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακα-
τάσχετου λογαριασμού, το όριο των δαπανών με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής περιο-
ρίζεται σε 5.000 ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακυρώνεται το «πέναλτι» για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις
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Τους τρόπους με τους οποίους, όπως αναφέρει, στηρίζει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, και συγκεκριμένα στο
επίδομα θέρμανσης, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, τη μεί-
ωση ενοικίων και την αναστολή πληρωμών αξιογράφων, κωδι-
κοποιεί το υπουργείο Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά:
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5:
Στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν ήδη υπο-

βληθεί περισσότερες από 196.700 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος.

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται με την ενίσχυση που ενδεχο-

μένως έλαβαν οι δικαιούχοι από προηγούμενο κύκλο της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής. Ωστόσο, οι ενισχύσεις από προηγού-
μενο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος ενσωματώνονται στον
αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος της ενίσχυ-
σης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επι-
στρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απα-
σχόλησης έως και την 30ή/6/2021.

Ο εν εξελίξει κύκλος καλύπτει και νέες επιχειρήσεις που δημι-
ουργήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ λήγει την Πα-
ρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώστε οι πληρωμές προς τους δικαι-
ούχους να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Μείωση ενοικίων:
Υπογράφεται η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή από το

Κράτος του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μη-
νός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των δι-
καιούχων για τον μήνα Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί
από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Δε-
κέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου
2021.

Αναστολή πληρωμών αξιογράφων:
Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες

στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά
με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμ-
ματίων σε διαταγή):

Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-1-2021 και μέχρι τη
δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι δεν καταχωρίζονται
στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφρά-
γιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τε-

θεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομη-
νία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάτα-
ξης έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά
75 ημέρες.

Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:
(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των

οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,
(β) επιχειρήσεις που  δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού

η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν
και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40%
για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με
μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-
2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστο-
λής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, θα
προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών
κατά επιπλέον 45 ημέρες.

Για τους κομιστές των αξιογράφων:
(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το

20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαι-
ούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βε-

βαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την πε-
ρίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθε-
σμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με κατα-
ληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το
50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα
αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη
καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75
ημερών.

Επίδομα θέρμανσης:
Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης, η οποία
έληγε χθες, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει αποδεκτές περισσότερες
από 642.800 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ, ούτε να υπερ-
βαίνει τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί
τους έχουν πρόβλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό
πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινω-
νούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο
τηλ. 213 1621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή να
στέλνουν e-mail στη διεύθυνση mythermansi@aade.gr.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τέσσερις «ανάσες» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Παρατείνεται έως 14 Ιανουαρίου η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης

Την αναγκαιότητα της απόφασης για επανα-
λειτουργία των σχολείων τόνισε ο υπουργός
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικα-
λούμενος λόγους ψυχικής υγείας των παιδιών
αφενός, τις ανισότητες της τηλεκπαίδευσης
αφετέρου. Είναι «πάρα πολύ κρίσιμο» να επι-
στρέψουν τα παιδιά στα σχολεία, σημείωσε,
εκδηλώνοντας συγχρόνως την πρόθεση της
κυβέρνησης-την ελπίδα να ανοίξουν γυμνάσια
και λύκεια, ανάλογα και με τα επιδημιολογικά
δεδομένα. Ταυτόχρονα, επικαλέστηκε τις με-
λέτες που έχουν γίνει κατά την περίοδο της
υγειονομικής κρίσης: ούτε μία μελέτη, ούτε
ένα στοιχείο συνηγορεί υπέρ των κλειστών
σχολείων. 

Στο πλάι της εστίασης και του λιανεμπορίου
δηλώνει πως είναι η κυβέρνηση ο αναπληρω-

τής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης
ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των
δύο κλάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από την

πανδημία. Ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτή τη
φάση δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν τα κατα-

στήματα της εστίασης, υποστήριξε ότι αρκετά
καταστήματα στον κλάδο της εστίασης λει-

τουργούν με παράδοση, επομένως έχουν μια
λειτουργία, ενώ αναφερόμενος στο λιανεμπό-
ριο, σημείωσε ότι ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και

σαφώς ο εμπορικός κόσμος ανησυχεί,
ωστόσο, πάνω από όλα πρέπει να μπει η υγεία.
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ΔΗΛΑΔΗ...
Για όλα τα μεγάλα έργα χρειάζονται αποφάσεις που να στηρίζονται σε όσα λένε οι ειδικοί
και όχι ο κάθε άσχετος…

ΕΣΕΕ: Προ των πυλών το «click in shop» σε ένδυση, 
υπόδηση, κόσμημα
Στην ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης για τον απεγκλωβισμό του εμπορικού κόσμου από την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας που
προκαλούν η πανδημία και τα παρατεταμένα lockdown συμφώνησαν ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας και η ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. 
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέλυσε τα οξύτατα προβλήματα που δημιουργεί στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις η παράταση
του lockdown, καθώς μετά την απώλεια του εορταστικού τζίρου χάνονται και οι πωλήσεις των εκπτώσεων στις οποίες είχαν εναπο-
θέσει τις ελπίδες τους για κάποιες ανάσες ρευστότητας. Για τους λόγους αυτούς ζήτησε να επαναλειτουργήσουν άμεσα, τουλάχι-
στον με τη μέθοδο «click in shop». Υπενθύμισε δε ότι η υποδειγματική τήρηση των κανόνων ασφαλείας από εμπόρους και εργαζό-
μενους έχουν αναδείξει τα μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα σε χώρους μηδαμινής επιδημιολογικής επιβάρυνσης,
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογράμμισε τη βούλησή της για γρήγορη επιστροφή συνολικά του λιανε-
μπορίου σε μία μορφή κανονικότητας. Διαβεβαίωσε πως έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση στην αγορά και ότι ήδη αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για την άρση του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Στην κατεύ-
θυνση αυτή δεσμεύθηκε πως με αποφάσεις της που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δρομολογεί την
εφαρμογή της μεθόδου «click in shop» ειδικά στους κλάδους ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος, δηλαδή τη λειτουργία τους με
προκαθορισμένα ραντεβού συγκεκριμένου αριθμού πελατών ημερησίως.


