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ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ
Ζωντανό το αίτημα των
αποζημιώσεων 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
Κενό η έλλειψη
φιλικών παιχνιδιών

Επιστρέφουν τα πυρά 
για τον Ιωάννινα – Κακαβιά
Ανακοινώσεις σε υψηλούς τόνους από Χ. Σπίρτζη και «Κοινό των Ηπειρωτών» 

ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ
Πρωταγωνιστής της 
Ελληνικής Οικονομίας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 2% Σελ. 1144

Σελ. 444

Σελ. 644

Νέο κύμα 
καύσωνα 

από σήμερα 
Αναμένονται «σαραντάρια» 

στην Ήπειρο για μία εβδομάδα 

Σελ. 1444

Σελ. 844

Σελ. 944

Σελ. 544

Σελ. 744

Τα Ιωάννινα στο στοίχημα της κλιματικής ουδετερότητας 

Ζήτημα η «ανοσία αγέλης»
και για τα παιδιά 

Στις 30 Ιουλίου η πλατφόρμα των ραντεβού
για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών



Την Αντιγόνη του Σοφοκλή, ένα
από τα κορυφαία κείμενα της αρ-
χαίας ελληνικής γραμματείας, θα
παρουσιάσει για μια παράσταση
στα Γιάννενα η Εταιρεία Τέχνης
“ΑrsAeterna”, την Τρίτη 27 Ιου-
λίου, στις 9.30 μμ, στο υπαίθριο
θέατρο Ε.Η.Μ. «Κ. Φρόντζος». 

Η παράσταση παρουσιάζεται, για
δεύτερη χρονιά, με μεγάλη επιτυ-
χία, σε περιοδεία σε όλη την Ελ-
λάδα, σε επιλεγμένα θέατρα. 

«Σ’ αυτό το νέο και αναθεωρη-
μένο ταξίδι της Αντιγόνης, έχουμε
την τύχη να συνυπάρχουμε με

έναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό,
τον Θανάση Παπαγεωργίου...»,
αναφέρει στο σημείωμά του για την
παράσταση ο σκηνοθέτης Θέμης
Μουμουλίδης. 

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στο
ρόλο του Κρέοντα, και μια σειρά
σημαντικών ηθοποιών, εκπροσώ-
πων της νεότερης γενιάς, με την
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, στο ρόλο
της Αντιγόνης, την Ντόρα Μακρυ-
γιάννη [Ισμήνη], τον Μάνο Καρα-
τζογιάννη [Φύλακας, Άγγελος],
τον Δημήτρη Σαμόλη [Αίμων], τον
Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη [Τει-

ρεσίας], αναμετρώνται με το αι-
ώνιο κείμενο του Σοφοκλή. 

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο
Θέμης Μουμουλίδης με την συ-
νεργασία του Μάνου Καρατζο-
γιάννη.

Το έργο 

Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά
των Λαβδακιδών, βρίσκεται σε κα-
τάσταση δεινής πολιτικής κρίσης.
Οι δυο γιοι του τελευταίου βασιλιά,
του Οιδίποδα, που χάθηκε χτυπη-
μένος από τη βαριά κατάρα που
κατατρύχει τους Λαβδακίδες,
συγκρούονται για τη διαδοχή. Και,
ενώ ο Ετεοκλής μένει να κυβερνά
τη Θήβα, ο Πολυνείκης, εξόρι-
στος, ξεσηκώνει στρατό από το
Άργος για να επιτεθεί στην πόλη.
Η επίθεση αποτυγχάνει, αλλά στη
μάχη ο Ετεοκλής και ο Πολυνεί-
κης αλληλοσκοτώνονται. Δεν
απομένουν πλέον στη ζωή παρά
οι δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αν-
τιγόνη και η Ισμήνη, τελευταίοι
κρίκοι της αλυσίδας των Λαβδα-
κιδών.

Η υπόθεση

Η τραγωδία ξεκινά την αυγή
μετά τη νίκη των Θηβαίων. Ο
Κρέων έχει αναλάβει τώρα την
εξουσία, ως στενότερος συγγενής
των γιων του Οιδίποδα. Διατάζει

να μείνει άταφος ο Πολυνείκης ως
προδότης της πατρίδας του. Ορίζει
ποινή θανάτου εναντίον οποιουδή-
ποτε παραβάτη της διαταγής του.
Η Αντιγόνη εξεγείρεται εναντίον
της σκληρής προσταγής, που κα-
ταστρατηγεί τους άγραφους νό-
μους που προστατεύουν τους
νεκρούς και προσβάλλει το ιερό
αίσθημα της αδελφικής αγάπης.
Αψηφώντας τον κίνδυνο επιχειρεί
να θάψει τον αδελφό της. Αυτός ο
αγώνας ανάμεσα στην Αντιγόνη
και τον Κρέοντα για το νεκρό σώμα
του Πολυνείκη, συμπυκνώνει όλες
τις εγγενείς στην ανθρώπινη κατά-
σταση συγκρούσεις (αρσενικού
και θηλυκού, παλαιού και νέου,
ιδιωτικού και κοινωνικού, δίκαιου
και νόμιμου, ύπαρξης και θνητότη-
τας, ανθρώπινου και θείου). Η Αν-
τιγόνη συλλαμβάνεται.
Καταδικάζεται από τον Κρέοντα σε

θάνατο. Ωστόσο, από τη στιγμή
που ξεστομίζει τη θανατική της κα-
ταδίκη, ο Κρέων βαδίζει ήδη στον
δρόμο που οδηγεί προς την κατα-
στροφή του. 

Ταυτότητα 
της παράστασης

Μετάφραση | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ

Σκηνοθεσία – Σκηνικό | ΘΕΜΗΣ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Κοστούμια |  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΟΚ-
ΚΟΡΟΥ

Μουσική |  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΓΑΣΠΑ-
ΡΑΤΟΣ

Κινησιολογική επεξεργασία |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ ΦΑΜΕΛΗ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ

Συνεργάτης σκηνοθέτης |
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

Φωτογραφίες | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚ-
ΚΟΒΕ

Δ/νση παραγωγής | ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΛΛΑ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥ-
ΡΟΥ

Art work | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
Παραγωγή | ArsAeterna, 5η

Εποχή Τέχνης
Ερμηνεύουν :
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ ΦΑΜΕΛΗ 
ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΑΚΗΣ
Γενική είσοδος 15ευρώ
Προπώληση:Viva.gr
Κιόσκι Κεντρικής Πλατείας
Βιβλιοπωλεία: Αναγνώστης και

Χαρτέξ

Κ
άθε φορά που
πρόκειται να πα-
ρακολουθήσω πα-
ράσταση αρχαίας

τραγωδίας με διακατέχει
ένα αίσθημα αμηχανίας:
«Τι παραπάνω έχει να μας
προσφέρει ακόμη ένα ανέ-
βασμα του Προμηθέα, της
Αντιγόνης, της Μήδειας; 

Τι καινούργιο έχει να παρου-
σιάσει ο εκάστοτε σκηνοθέτης
που δεν έχουμε ήδη δει; Πού
σταματά το καλλιτεχνικό στοί-
χημα και πού ξεκινά η αναμά-
σηση του αρχαίου δράματος ως
μία –σχεδόν ψυχαναγκαστική-
τελετουργία που οφείλουμε
στους εαυτούς μας ως φόρο
τιμής στους αρχαίους ημών προ-
γόνους;».

Στις 24 Ιουλίου, Σάββατο, στο
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, μας

δόθηκε η ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουμε την παράσταση του
θεάτρου «Πορεία» Προμηθέας
Δεσμώτης του Αισχύλου, σε σκη-
νοθεσία Άρη Μπινιάρη με τον
Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο
του Προμηθέα. 

Καλλιτεχνικές δουλειές όπως
αυτή έρχονται να επιβεβαιώσουν
την αναγκαιότητα και την διαχρο-
νικότητα του αρχαίου δράματος.
Η εξαιρετική μετάφραση κειμέ-
νου του Γιώργου Μπλάνα και η
εύστοχη σκηνοθεσία του Άρη
Μπινιάρη λειτουργούν ως άριστη
βάση πάνω στην οποία «χτί-
στηκε» μία παράσταση η οποία
ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα
στην πιστότητα στο αρχαίο έργο
και στη νεωτερική ματιά. Όλα τα
στοιχεία, από την επιβλητική μου-
σική του Φώτη Σιώτα έως τη χο-
ρογραφία της Εύης Οικονόμου
και τα κοστούμια της Βασιλικής
Σύρμα δένουν αρμονικά. 

Ο επαναστάτης Τιτάνας, ο
ευεργέτης των ανθρώπων, ο πά-
σχων θεός, ο ανόητος σοφός,
βρήκε στο πρόσωπο του Γιάννη
Στάνκογλου τον ερμηνευτή που
μπόρεσε να αποδώσει όλο το
φάσμα των συναισθημάτων του
καταδικασμένου Τιτάνα. Αλυσο-
δεμένος πάνω στον βράχο από
τον απρόθυμο αλλά αναγκα-
σμένο να υπακούσει Ήφαιστο, σε
ένα επιβλητικό και ταυτόχρονα
λιτό σκηνικό, χωρίς υπερβολές
και ερμηνευτικές φανφάρες, ο
Στάνκογλου κατάφερε να περά-
σει στο κοινό τον πόνο του αδικη-
μένου επαναστάτη, τον φόβο, το
θάρρος, την πεισματική αντί-
σταση στην αδικία της εξουσίας. 

Ο ρόλος της αγελάδας Ιώς απο-
δίδεται με ένα έξυπνο και εύ-
στοχο ενδυματολογικό τέχνασμα:
ισορροπεί πάνω σε ξυλοπόδαρα,
ντυμένη στα λευκά με κέρατα στο
κεφάλι, μια εικόνα που παραπέμ-

πει περισσότερο στον σκελετό
του ζώου το οποίο υποδύεται. Η
Ηρώ Μπέζου συμπληρώνει με
την ερμηνεία της το άρτιο αποτέ-
λεσμα του έργου, η κίνησή της σε
συνδυασμό με τα ηχητικά εφέ
προσδίδουν ένα απόκοσμο τόνο
στο μαρτύριο της άτυχης κοπέ-
λας, θύμα κι αυτή της εξουσίας
του Δία. 

Απέναντι στους τιμωρημένους
από τον δυνάστη Δία, αντιπαρα-
βάλλονται οι μορφές του Ωκεα-
νού και του Ερμή, συμβιβασμένοι
και υποταγμένοι στην εξουσία,
συμβολίζουν τους πάντα πρόθυ-
μους υποτελείς που η κάθε
εποχή έχει να επιδείξει. Ο Αλέ-
κος Συσσοβίτης και ο Ιωάννης
Παπαζήσης στους αντίστοιχους
ρόλους αποδίδουν με ιδιαίτερο
τρόπο τους εκπροσώπους μιας
παλαιάς γενιάς που εξυπηρετεί
την υπάρχουσα τυραννία.

Όλο το έργο διέπεται από έναν

έντονο ρυθμό και μουσικότητα. Ο
Νίκος Παπαϊωάνου παίζει live,
δίπλα στην σκηνή, το βιολον-
τσέλο και χειρίζεται τα ηχητικά ef-
fects που προσδίδουν
ρυθμικότητα και ένταση σε όλο
το έργο. Ενδεχομένως ο έντονος
ήχος να θεωρηθεί υπερβολή από
μερικούς αλλά, προσωπικά,
θεωρώ ότι δίνει μια επιπλέον
υποβλητικότητα στο έργο.

Ο «Προμηθέας Δεσμώτης»
είναι ένα έργο επαναστατικό.
Είναι η αέναη κίνηση που φέρνει
την αλλαγή, την προσπάθεια για
απελευθέρωση από την παλαιά

γενιά και την θεϊκή τυραννία.
Συμβολίζει την ανάγκη για θέ-
σπιση μιας νέας δημοκρατικής
τάξης. Η παράσταση κατάφερε να
μείνει πιστή στα αρχικά νοήματα,
ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο
που κάνει τη σύνδεση με το
παρόν κάτι παραπάνω από εμ-
φανή. Όποιος είναι φορέας του
καινούργιου, της αλλαγής, πάντα
τιμωρείται. Όμως, όπως χαρακτη-
ριστικά προαναγγέλλει ο ίδιος ο
Προμηθέας: «το μέλλον δεν ανή-
κει στη βία, το μέλλον δεν ανήκει
στην εξουσία. Στη λογική ανή-
κει».
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΡΑ: Ιωάννινα, κωδικός 1822
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

131104
Δικαιούχος: Τζέκας Χαράλαμπος του Πέτρου

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (1964)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τηλ.: 26510-26296

ΣΥΝΤΑΞΗ: 
Βλάσης Ντόκας, Ελένη Μακρογιάννη, ‘Ελενα Στάμου 

Τηλ.: 26510-64388

e-mail: proinanea@proinanea.gr 
http://www.proinanea.gr

Τηλέφωνα: 26510-26.296 26510-64.388, 
TELEFAX: 26510-20.067

Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου 36, Ιωάννινα Τ.Κ. 45444
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,50 € 

Ετήσια συνδρομή: Ιδιωτών: 150 €, 
ΝΠΔΔ, Εταιρειών, Δημοσίου, Τραπεζών: 180 €

 

8:00 - 21:00    72448

27/07/21 21:00-8:00 27870

      

Προμηθέας Δεσμώτης: Ο ανόητος σοφός
Γράφει η Κλειώ Παππά, φιλόλογος και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα για δεύτερη χρονιά

Η «Αντιγόνη» σήμερα στο θέατρο της ΕΗΜ
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ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑθεΜαΤα

Αλλοδαποί μετέφεραν 
33 κιλά χασίς 

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενεργώντας στο πλαίσιο
στοχευμένων δράσεων για την αποτροπή εισαγωγής και δια-
κίνησης ναρκωτικών στη χώρα, συνέλαβαν μετά τα μεσάνυ-
χτα του Σαββάτου στην περιοχή της Κεστρίνης Θεσπρωτίας
δύο άτομα. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για αλλοδαπούς, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για κα-
τοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη είσοδο
στη χώρα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμε-
νους να κινούνται πεζή και τους ακινητοποίησαν προκειμένου
να τους ελέγξουν, ενώ συνεργός τους τράπηκε σε φυγή εκ-
μεταλλευόμενος το σκοτάδι και το δασώδες της περιοχής. 

Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν με δύο ταξιδιωτικούς σά-
κους 31 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους
33 κιλών και 260 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε επίσης ένα
αναδιπλούμενο μαχαίρι («πεταλούδα») που κατείχε ένας εκ
των συλληφθέντων. 

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενώ οι συλλη-
φθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Θεσπρωτίας.

Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα 
Αναμένονται «σαραντάρια» στην Ήπειρο για μία εβδομάδα 

Έ
κτακτο δελτίο επι-
κίνδυνων καιρικών
φαινομένων εξέ-
δωσε η Εθνική Με-

τεωρολογική Υπηρεσία
(ΕΜΥ), καθώς τις επόμενες
ημέρες η θερμοκρασία θα
σημειώσει αισθητή άνοδο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θερ-
μές αέριες μάζες που κινούνται
από τη βόρεια Αφρική προς την
Ελλάδα θα προκαλέσουν αι-
σθητή άνοδο της θερμοκρασίας
από σήμερα Τρίτη (27-7-2021).

Επισημαίνεται πως από την
Πέμπτη (29-7-2021) έως και την
Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία
θα είναι ιδιαίτερα υψηλή σε όλη
την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής
μετεωρολογίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων Άρης Μπαρτζώ-
κας, οι θερμοκρασίες δεν είναι
περίεργες ή πρωτόγνωρες για
την εποχή, όμως εκείνο που χα-
ρακτηρίζεται ως σπάνιο για την
περιοχή, είναι η μεγάλη διάρκεια
του κύματος καύσωνα, που θα
ακολουθήσει το προηγούμενο
του Ιουνίου, που επίσης είχε
διάρκεια 10 ημερών.

Με την ιδιότητα παράλληλα και
του προέδρου της ΔΕΥΑΙ ο κ.
Μπαρτζώκας απηύθυνε έκκληση
στους πολίτες ώστε να κάνουν
λελογισμένη και συνετή χρήση
του πόσιμου νερού, μειώνοντας
στο ελάχιστο την κατανάλωση
πόσιμου νερού για άρδευση ή για
οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις:
Την Τρίτη (27-7-2021) υψηλές

θερμοκρασίες θα επικρατήσουν
στη δυτική, την κεντρική και τη
βόρεια χώρα. Οι υψηλότερες
τιμές προβλέπεται να σημει-
ωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυ-
τική Στερεά, το εσωτερικό της
Ηπείρου και τη Θεσσαλία (έως 39
με 40 βαθμούς Κελσίου) και στην
κεντρική Μακεδονία (έως 38 με
39 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά
του Ιονίου (έως 35 με 36 βαθ-
μούς Κελσίου).

Την Τετάρτη (28-7-2021) υψη-
λές θερμοκρασίες θα επικρατή-
σουν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Οι
υψηλότερες τιμές θα σημει-
ωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυ-
τική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως
40 με 41 βαθμούς Κελσίου) και
στην κεντρική Μακεδονία και το
εσωτερικό της Ηπείρου (έως 39
με 40 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά
του Ιονίου, του ανατολικού Αι-
γαίου και τα Δωδεκάνησα (έως
37 βαθμούς Κελσίου).

Την Πέμπτη (29-7-2021) υψη-
λές θερμοκρασίες θα επικρατή-
σουν σε όλη τη χώρα. Οι
υψηλότερες τιμές προβλέπεται
να σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυ-
τική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως
41 με 42 βαθμούς Κελσίου) και
στην κεντρική Μακεδονία και το
εσωτερικό της Ηπείρου (έως 40

με 41 βαθμούς Κελσίου)
β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά

του Ιονίου (έως 38 με 40 βαθ-
μούς Κελσίου) και στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδε-
κάνησα (έως 37 με 38 βαθμούς
Κελσίου).

Από την Παρασκευή (30-7-
2021) μέχρι και την Τρίτη (3-8-
2021) η θερμοκρασία θα
κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επί-
πεδα και οι μέγιστες τιμές της,
στο εσωτερικό της ηπειρωτικής
χώρας, θα φθάσουν περί τους 43
βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές
θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες
και κατά τη διάρκεια της νύχτας,
με τις ελάχιστες τιμές πάνω από
τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οδηγίες από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας

Οδηγίες προς τους πολίτες
δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας, ενόψει της αι-
σθητής ανόδου της
θερμοκρασίας από αύριο, λόγω
των θερμών αέριων μαζών που
κινούνται από τη βόρεια Αφρική
προς την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ΓΓΠΠ, που έχει
ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρε-
σιακά εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέ-
ρειες και τους δήμους της
χώρας, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας, προκειμένου να αν-
τιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώ-

σεις από την επικράτηση των
υψηλών θερμοκρασιών, συνιστά
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
από κινδύνους που προέρχονται
από την επικράτηση των υψηλών
θερμοκρασιών.

Στις περιοχές όπου προβλέπε-
ται η επικράτηση υψηλών θερμο-
κρασιών, εφιστά την προσοχή
στα άτομα που ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά τις επόμενες
ημέρες, ώστε να αποφευχθούν
προβλήματα υγείας, όπως θερ-
μική εξάντληση και θερμοπληξία,
που μπορεί να προκληθούν εξαι-
τίας των υψηλών θερμοκρασιών
που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
οδηγίες αυτοπροστασίας από τις
υψηλές θερμοκρασίες, συνιστά-
ται στους πολίτες:

- Να παραμένουν σε χώρους
δροσερούς και σκιερούς μακριά
από συνωστισμό, να χρησιμοποι-
ούν κλιματιστικά μηχανήματα ή
ανεμιστήρες και να αποφεύγουν
τη βαριά σωματική εργασία σε
χώρους με υψηλή θερμοκρασία,
άπνοια και μεγάλη υγρασία.

- Να αποφεύγουν την ηλιοθε-
ραπεία, όπως και το βάδισμα ή το
τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να
φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου
και ρούχα ανοιχτόχρωμα από
ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα
να αερίζεται και διευκολύνει την
εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύ-
γοντας τα συνθετικά υφάσματα.

- Να καταναλώνουν ελαφρά
γεύματα με φρούτα και λαχανικά,
περιορίζοντας τα λιπαρά και την
ποσότητα του φαγητού.

- Να πίνουν άφθονο νερό και
χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας
τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για
τα μωρά και τα μικρά παιδιά,
καθώς και τους ηλικιωμένους και
τους πάσχοντες από χρόνια νο-
σήματα για την προστασία τους
από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες
και οδηγίες αυτοπροστασίας από
τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πο-
λίτες μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ci-
vilprotection.gr και την ιστοσε-
λίδα του υπουργείου Υγείας.

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

Κέντρο Ξένων
Γλωσσών της πόλης
ζητάει 
καθηγητή/τρια
ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ. 
Πληροφορίες στο
6975323831



5θεΜαΤαΤρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

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

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
Ευχάριστες εντυπώσεις
από την 1η
ποδηλατοδρομία 

Με τη συμμετοχή σαράντα ποδηλατών πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 24 Ιουλίου η 1η ποδηλατοδρομία που διοργάνωσε
η Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου υπό την αιγίδα του Δήμου
Πωγωνίου, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας χρήσης του
ποδηλάτου.

Οι ποδηλάτες, μικροί και μεγάλοι, ξεκίνησαν από το Δημαρ-
χείο Δελβινακίου, έφτασαν στην Αγία Παρασκευή και επέστρε-
ψαν στο Δημαρχείο όπου τους δόθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι.

Τους ποδηλάτες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Δελβινακίου κ. Γιώργος Τσώνης ενώ οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ. Αριστοτέλης Βίλλης και Νικολαος Γαλίτσης συνεχάρησαν
το Συμβούλιο για την πρωτοβουλία, ευχόμενοι η ποδηλατο-
δρομία να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο,
με τη συμμετοχή περισσότερων ποδηλατών. Την ποδηλατο-
δρομία παρακολούθησαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Κωνσταντίνος Τσαραώσης καθώς και κάτοικοι του χωριού.

Νεκρός 14χρονος 
σε τροχαίο 

Το Σάββατο το μεσημέρι στην Πρέβεζας, δίκυκλη μοτοσι-
κλέτα που οδηγούσε 42χρονος και στην οποία επέβαινε
14χρονος, εκτράπηκε της πορείας της και προσέκρουσε σε
τοιχίο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου
συνεπιβάτη. Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας
Πρέβεζας.

Ζωντανό το αίτημα των αποζημιώσεων
Εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεσθέντες της Μουσιωτίτσας

T
ους 152 εκτελεσθέντες από
τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής στις 25 Ιουλίου του
1943 στη Μαρτυρική Μου-

σιωτίτσα, τίμησαν το απόγευμα του
Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής,
ο Δήμος Δωδώνης, η Κοινότητα
Μουσιωτίτσας και οι τοπικοί φορείς,
με απαρέγκλιτη τήρηση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων αποτροπής
διάδοσης της covid-19. 

Το Σάββατο 24 Ιουλίου τελέστηκε τρισάγιο
στο Σπιθάρι, τόπο εκτέλεσης των θυμάτων
και ακολούθησε αγώνας δρόμου θυσίας από
το Σπιθάρι προς τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Το
πρωί της Κυριακής 25 Ιουλίου, τελέστηκε
μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου
Νέας Μουσιωτίτσας και με πομπή οι συμμε-
τέχοντες στην εκδήλωση, μετέβησαν στο
Μνημείο Πεσόντων, όπου εψάλη επιμνημό-
συνη δέηση. 

Ακολούθως, ο Δήμαρχος Δωδώνης κ.
Χρήστος Ντακαλέτσης απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, αναφερόμενος στα ιστορικά γε-
γονότα της εκτέλεσης των 152 ανθρώπων,
μεταξύ των οποίων, πολλών μικρών παι-
διών, γερόντων και γυναικών. Μεταξύ
άλλων, ο κ. Ντακαλέτσης ανέφερε πως:
«Στην περίπτωση της Μουσιωτίτσας, όπως
και σε πολλά άλλα χωριά που κάηκαν από
τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής σε όλη την
Ελλάδα, στοιχειοθετούνται νομικά, εγκλή-
ματα πολέμου σε πολλαπλή μορφή: Δεν
εκτελούνται κατόπιν δίκης, ένοπλοι, άστολοι
αντάρτες που επιτίθενται και σκοτώνουν
Γερμανούς, δεν εκτελούνται καν ύποπτοι για
επίθεση άνδρες ικανοί να φέρουν όπλα,
αλλά μη ύποπτοι ειρηνικοί πολίτες ανεξαρ-
τήτως φύλου και ηλικίας, και μάλιστα κάτω
από θηριώδεις συνθήκες, ώστε να φρίττει ο
κάθε αναγνώστης της πρόσφατης ιστορίας,
όπως τονίζει και ο Άγγλος ιστορικός Μαζά-
ουερ».

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δωδώνης, το αί-
τημα των επανορθώσεων παραμένει ζων-
τανό και πάντα επίκαιρο, εξ ου και ζήτησε
από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και
των κοινοβουλευτικών κομμάτων να μην
απεμπολήσουν ποτέ αυτή τη διεκδίκηση,
γιατί είναι η ελάχιστη οφειλή απέναντι σε αυ-
τούς τους προγόνους μας που χάθηκαν τόσο
βασανιστικά και τόσο άδικα. 

Η διεκδίκηση του αναγκαστικού κατοχικού
δανείου, οι αποζημιώσεις για τις τεράστιες
καταστροφές στις υποδομές που προκάλε-
σαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και οι
οποίες έχουν αναγνωριστεί με τη Διεθνή
Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, οι αποζη-
μιώσεις των θυμάτων των φρικιαστικών εγ-
κλημάτων των Ναζί και η επιστροφή των
αρχαιολογικών θησαυρών που λεηλατήθη-
καν και εκλάπησαν από τις δυνάμεις κατο-
χής, όπως τόνισε ο κ. Ντακαλέτσης, «δεν
είναι ένα απλό διμερές, διπλωματικό ζήτημα.
Είναι ένα χρέος ιστορικό της Ελλάδος προς
τα θύματα της ναζιστικής κατοχής, δηλαδή
προς τους προγόνους μας»… 

Και κατέληξε λέγοντας: «Πέρα από τη συγ-
κίνησή μας για τα θύματα του τόπου μας
όμως, η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει την
ευθύνη να προστατεύουμε την πατρίδα μας,
τα χωριά μας από τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί η επανεμφάνιση λαϊκιστικών ή και νε-

οναζιστικών πολιτικών μορφωμάτων. Αυτά
πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστι-
κότητα και αποτελεσματικότητα από τους θε-
σμούς του κράτους. Κυρίως, πρέπει να
εξαλειφθούν οι αιτίες που προκαλούν την
εμφάνιση και ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων,
με κυριότερη τις έντονες κοινωνικές ανισό-
τητες και όσες συνέπειες έχουν αυτές για τη
συνοχή της κοινωνίας. Εμείς οι Έλληνες που
ζήσαμε μια μεγάλη οικονομική – και όχι
μόνο – κρίση, που ακόμα ζούμε την υγειονο-
μική κρίση, γνωρίζουμε καλά την αξία του
Κοινωνικού Κράτους και οφείλουμε να είμα-
στε πρόθυμοι να το υπερασπισθούμε έναντι
όσων βάλλουν κατά της αναγκαιότητάς του». 

Ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών με
την ανάγνωση των 152 ονομάτων των θυμά-
των της τραγωδίας που τα συνόδευσε ένα
βροντερό «παρών» και «παρούσα» αντί-
στοιχα, από δύο νέους του χωριού. 

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δωδώ-
νης, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος
Αμυράς, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Με-
ρόπη Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.
Αλέξανδρος Καχριμάνης, για την περιφερει-
ακή παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» ο κ.
Γιώργος Ζάψας, ως εκπρόσωπος του Δήμου
Ιωαννιτών ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης
Πήχας, ο πρόεδρος της μαρτυρικής Μου-
σιωτίτσας κ. Νικόλαος Νικόπουλος, καθώς
και εκπρόσωποι από την 8η Μεραρχία Πεζι-
κού, τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δι-
εύθυνση Ηπείρου, την Πυροσβεστική
Διοίκηση Ηπείρου, το Σύνδεσμο Εφέδρων
Αξιωματικών Νόμου Ιωαννίνων, το Σύλλογο
Νέων Μουσιωτίτσας, τον Όμιλο Μελέτης
Ολοκαυτώματος Κομμένου, το Εθνικό Συμ-
βούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας
προς την Ελλάδα, την Ένωση Θυμάτων Ολο-
καυτώματος Μουσιωτίτσας και τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Μουσιωτίτσας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα, ο βου-
λευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ. Σταύρος Καλο-
γιάννης, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων κ.
Γιάννης Στέφος και η αντιπεριφερειάρχης κ.
Αγνή Νάκου - Δασούλα. Η εκδήλωση
έκλεισε με ενός λεπτού σιγή και τον εθνικό
ύμνο.

Στις εκδηλώσεις μνήμης συμμετείχε και η

βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
Μερόπη Τζούφη, όπου κατέθεσε στεφάνι και
σε δηλώσεις της μετά το πέρας της εκδήλω-
σης, τόνισε ότι τα 152 θύματα (άνδρες, γυ-
ναίκες και παιδιά) του ολοκαυτώματος της
μαρτυρικής Μουσιωτίτσας θα θυμίζουν για
πάντα τη φρίκη του φασισμού και του ναζι-
σμού. Η Μερόπη Τζούφη στάθηκε στη διεκ-
δίκηση των οφειλών, που παραμένει
ζωντανό και μείζον ζήτημα, ως ελάχιστη
πράξη ηθικής δικαίωσης των θυμάτων, όλων
των ανθρώπων που υπέστησαν τα δεινά
ενός παράλογου και σκληρού πολέμου,
υπενθυμίζοντας ότι το Δεκέμβριο του 2015
συστάθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
η διακομματική επιτροπή για τη διεκδίκηση
των γερμανικών οφειλών και τον Απρίλιο
του 2017 εγκρίθηκε από τη Βουλή σχετικό
ψήφισμα και κατατέθηκε ρηματική διακοί-
νωση προς τη γερμανική κυβέρνηση, η
οποία επαναλάμβανε τις απαράγραπτες
αξιώσεις της χώρας μας. 

Η βουλευτής έδωσε έμφαση στην ανα-
γκαιότητα σήμερα, με περισσότερη ένταση,
να κινηθούμε στην προσπάθεια αποτροπής
οποιασδήποτε βαρβαρότητας στο μέλλον,
μακριά από ιδεολογίες που ξεχωρίζουν τους
ανθρώπους, που στιγματίζουν όσους δεν
ανήκουν στην πλειοψηφία, που περιφρο-
νούν συνανθρώπους.

Εκδήλωση και στο Σιστρούνι

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Κυριακής, ο
Δήμος Δωδώνης, η Κοινότητα Σιστρουνίου
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «οι Πελαζιοί»
διοργάνωσαν εκδήλωση μνήμης για τη μάχη
του Σιστρουνίου στις πηγές Αχέροντα, στο
Σιστρούνι. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία
από τη Φιλόλογο κ. Γεωργία Τσώλη. Τον
Ιούνιο του 1800, η ιστορία κατέγραψε δύο
μεγάλες μάχες στη συγκεκριμένη περιοχή:
την 9η Ιουνίου, ο Φώτος Τζαβέλας και άλλοι
αρχηγοί των Σουλιωτών παγίδευσαν και τα-
πείνωσαν το στράτευμα του Αλή Πασά ενώ
τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Ιουνίου, ο
Φώτος Τζαβέλλας με 300 ανδρειωμένους
Σουλιώτες του που διέπρεψαν στη μάχη του
Σιστρουνίου, επανέλαβαν το θρίαμβο στη
μάχη της Βρυτζάχας.
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Τα Ιωάννινα στο στοίχημα 
της κλιματικής ουδετερότητας 
Υποψήφια πόλη για συμμετοχή σε καινοτόμο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συνελήφθη βιαστής
στην Άρτα 

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας και της
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν το μεσημέρι
του Σαββάτου σε περιοχή της Άρτας ημεδαπό, σε βάρος
του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της κ. Ανα-
κρίτριας Πρωτοδικείου Άρτας για τα αδικήματα του βια-
σμού και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο. 

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφο-
ρίες ότι ο ημεδαπός κρύβεται στο σπίτι του, πραγματο-
ποίησαν έρευνα σε αυτό παρουσία δικαστικού
λειτουργού, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. 

Επιπλέον, εντός του σπιτιού βρέθηκαν επιμελώς
κρυμμένα και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, σουγιάς και
μαχαίρι κυνηγητικού τύπου και σε βάρος του σχηματί-
στηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή. 

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Άρτας.

Πρόστιμα σε πολίτες 
και καταστήματα 

Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορω-
ναϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν το Σάββατο από τις
υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Ηπείρου συνολικά 17 παραβάσεις. 

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: 
*15 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή

ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
-2 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
-4 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρω-

τίας,
-6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

και
-3 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
*2 παραβάσεις σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας
και Θεσπρωτίας, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300
ευρώ για μη αναγραφή του μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού πελατών στον εσωτερικό χώρο.

Χειροπέδες σε μέλος
εγκληματικής
οργάνωσης 

Δύο φυγόποινοι συνελήφθησαν στην Ήπειρο τις προ-
ηγούμενες ημέρες. 

Στο πλαίσιο της πρώτης υπόθεσης, αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας στην περιοχή
της Ηγουμενίτσας και συνέλαβαν ημεδαπό φυγόποινο.
Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του
Εφετείου Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία καταδικά-
στηκε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών και χρηματική ποινή
100.000 ευρώ, για συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση διακίνησης ναρκωτικών, πράξεις που έγιναν στην
Κέρκυρα από τον Μάρτιο του 2018 και έπειτα.

Ακόμη συνελήφθη στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ημεδαπός
φυγόποινος. Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσαν
δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου Πρέβεζας και του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου Ιωαννίνων, συνολικής ποινής φυλάκισης 10
μηνών για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί
όπλων και εκρηκτικών. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.  

Τ
ο Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Κα-
λαμάτα, τα Τρίκαλα και η Κο-
ζάνη θέτουν υποψηφιότητα
συμμετοχής στο μεγάλο εγχεί-

ρημα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με στόχο τον μετασχηματισμό
100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την ου-
δετερότητα του κλίματος έως το 2030.

Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, η επονομαζό-
μενη Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Board
«100 climate neutral cities by 2030» αποτελεί
ένα ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης, χρηματο-
δότησης και υποστήριξης των 100 πόλεων που
τελικά θα επιλεγούν. 

Καθώς η επιλογή των 100 πόλεων θα προκύ-
ψει μετά από απαιτητική αξιολόγηση, η άρτια
προετοιμασία των ελληνικών υποψήφιων δήμων
είναι καθοριστικής σημασίας. Η Γενική Γραμμα-
τεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Αποστολή προετοιμάζουν τις ελληνικές συμμε-
τοχές από τον Απρίλιο του 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε τηλε-
διάσκεψη με τη συμμετοχή του γενικού γραμμα-
τέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, του
αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Δι-
εύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (DG Move), Matthew
Baldwin, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Αποστολής, Μαρίας Βασιλάκου και Χρύση Νι-
κολαΐδη, της αρμόδιας της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής, Laura Hetel και των δημάρχων των
υποψήφιων πόλεων.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο Ευθύμιος Μπακο-
γιάννης υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμά της έργα
μεγάλης κλίμακας που απευθύνονται σε δήμους
και ιδιώτες με στόχο την κλιματική ουδετερό-
τητα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ 21-27, από το
Πράσινο Ταμείο, από το Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης καθώς και από τα επικείμενα Εξοικο-
νομώ, Διατηρώ, Ανακαινίζω, Διαβιώ, Ηλέκτρα

κλπ».
Ο Matthew Baldwin χαιρέτισε την πρωτοβου-

λία των πέντε ελληνικών πόλεων να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία επιλογής των 100 κλιματικά
ουδέτερων πόλων μέχρι το 2030 τονίζοντας ότι
«οι συγκεκριμένες πόλεις διαθέτουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν πολύ σημαν-
τικές για τη συλλογή δεδομένων από την νοτι-
οανατολική Μεσόγειο, τα οποία θα
συνεισφέρουν στον στόχο της κλιματικής ουδε-
τερότητας όλης της Ευρώπης μέχρι το 2050,
μέσω της Πράσινης Συμφωνίας».

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα καλύψει τις ανάγ-
κες επανασχεδιασμού και αναζωογόνησης των
αστικών περιοχών με αναμενόμενα αποτελέ-
σματα τη βελτίωση της ποιότητας και της αισθη-
τικής του αστικού περιβάλλοντος, της
ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των
κτιρίων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
του υπαίθριου δημόσιου χώρου, τη μείωση πα-
ραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινή-
σεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών

περιοχών.
Τέλος, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα

συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβου-
λίες και πολιτικές της ΕΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό
παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία.

Οι πόλεις που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν
σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμ-
βάσεων με καθορισμένο προϋπολογισμό και
χρονοδιάγραμμα τα 10 χρόνια. Οι φιναλίστ θα
έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την
ταυτότητα τους (city re-branding) και μέσω των
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα μπορούν
να υλοποιήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας,
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Τελικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αποστολής
είναι οι 100 επιλεγμένες πόλεις να συνεργα-
στούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως
πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα
αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα
έργα και επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Δωρεά PET CT σε τέσσερα νοσοκομεία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ειδικός εξοπλισμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
H δωρεά PET CT από το Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος στα Νοσοκομεία
Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης,
Ηρακλείου και Λάρισας ήταν ένα
από τα θέματα που παρουσίασε
στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευ-
τέρα η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας. Το Ίδρυμα κάνει δωρεά
και για τη δημιουργία Παιδιατρικού
Νοσοκομείου που θα ανεγερθεί
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Η τομογραφία εκπομπής ποζι-
τρονίων/υπολογιστική τομογραφία
(PET/CT) αποτελεί μια τεχνολογική
καινοτομία στον χώρο της μορια-
κής ιατρικής, συνεχώς και ταχέως
εξελισσόμενη και βρίσκει πολλές
εφαρμογές στη Νευρολογία, την
Καρδιολογία και κυρίως την Ογκο-
λογία. Στα δημόσια νοσοκομεία

της χώρας λειτουργούν, ήδη, 9
μηχανήματα PET/CT.

Με τη δωρεά της προμήθειας
τεσσάρων νέων μηχανημάτων
PET/CT του Ιδρύματος Σταυρός
Νιάρχος (ΙΣΝ) τα Νοσοκομεία των

Ιωαννίνων, της Λάρισας, της Αλε-
ξανδρούπολης και του Ηρακλείου
θα εξοπλιστούν με υπερσύγχρονο
ιατρικό εξοπλισμό, ενώ ταυτό-
χρονα θα υλοποιηθεί ένα ακόμα
βήμα για τον εκσυγχρονισμό και

την αποτελεσματικότητα του δημό-
σιου συστήματος υγείας.

Η δωρεά, εκτός της προμήθειας
των μηχανημάτων περιλαμβάνει
και τη χρηματοδότηση για τη δια-
μόρφωση και υλοποίηση των κα-
τάλληλων υποδομών για την
εγκατάσταση και λειτουργία του
παραπάνω εξοπλισμού.

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει
την κάλυψη των ασθενών σε ολό-
κληρη τη χώρα, καθώς θα αυξήσει
σημαντικά τη διαθεσιμότητα των
PET/CT και θα μειώσει την ανα-
μονή των ασθενών. Μάλιστα, η
επιλογή των νοσοκομείων δεν
είναι τυχαία, καθώς στόχος είναι η
ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας
των νοσοκομείων της Περιφέ-
ρειας.

biky
Highlight
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Μ. ΤΖΟΥΦΗ
«Να στηριχθούν 
οι διωκόμενοι
εκπαιδευτικοί» 

Την επιστολή της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, με την οποία γνωστο-
ποιείται πως ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του 1ου Γυ-
μνασίου Ιωαννίνων διώκονται από γονείς επειδή απέτρεψαν
την είσοδο μαθητών λόγω απουσίας self-test, κατέθεσε ως
κοινοβουλευτική αναφορά η Μερόπη Τζούφη.

Όπως σημειώνεται στη επιστολή, οι δύο εκπαιδευτικοί ακο-
λούθησαν πλήρως τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας σχε-
τικά με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στο
πλαίσιο αυτό, η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά
από το υπουργείο να εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες αποφά-
σεις που σχετίζονται με τη νόμιμη υποστήριξη των εκπαιδευ-
τικών, όπως και την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου στην
εκδίκαση της υπόθεσης.

Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ
Χρηματοδότηση για την
ανάπλαση δύο πλατειών 

Στο Χρηματοδοτικό�Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εν-
τάχθηκε το έργο «ανάπλαση - διαμόρφωση κεντρικών πλα-
τειών Γιαννιώτι Σκουληκαριάς και Ζυγού (Τυμπά)
Διχομοιρίου» του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου,
με την υπ. αρ. 217.6/2021 απόφαση της συνεδρίασης της
21ης Ιουλίου 2021, ενέταξε το έργο στον Άξονα Προτεραιότη-
τας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», του Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Το
ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 164.871,00 €. 

Με αφορμή την ένταξη του έργου ο κ. Στύλιος έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Η διαμόρφωση των πλατειών σε Γιαν-
νιώτι και Ζυγό (Τυμπά), θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των
οικισμών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κώστα Σκρέκα για την ανταπόκρισή του στα αιτήματα των
Αρτινών. Φροντίζουμε για την ανάπτυξη όλων των οικισμών -
Μένουμε δίπλα στους πολίτες». 

Πρωταγωνιστής της Ελληνικής
Οικονομίας ο ΑΠΣΙ Πίνδος 
Βραβεύτηκε με αφορμή την ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών

Σ
ημαντική διάκριση απέσπασε ο Αγροτικός Πτη-
νοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»
στα βραβεία – θεσμός «Χρυσοί Πρωταγωνιστές
της Ελληνικής Οικονομίας 2010-2020», υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ο Συνεταιρισμός βραβεύτηκε στην κατηγορία «Greek Business Ch-
ampions» με αφορμή την ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών
(πωλήσεις) και των κερδών προ φόρων, πάνω από 50%, συγκρίνον-
τας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019.

«Με πίστη στο όραμα, στις αρχές και στις αξίες του, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ-
ΔΟΣ, αποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής πτηνοτροφίας εδώ και 63
χρόνια. Τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντα, οι
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το ευρύ δίκτυο διανομής, οι συνε-
χείς επενδύσεις και ο συνδυασμός της παράδοσης με την καινοτομία
έχουν τοποθετήσει τα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ ως την Νο1 επιλογή των κα-
ταναλωτών. Παράλληλα, στην ΠΙΝΔΟΣ, πραγματοποιούνται καθημε-
ρινά ποιοτικοί έλεγχοι, σε κάθε στάδιο παραγωγής, στο
υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο μικροβιολογικό της εργαστήριο, το όποιο
έχει εξοπλίσει και με το αυτόματο ρομποτικό σύστημα BEAR (αρ-
κούδα) ενώ έχει λάβει και πιστοποίηση ποιότητας βασισμένη στο
πρότυπο ISO 22000 καθώς και πιστοποίηση από τον AGROCERT.
Όλη αυτή η προσπάθεια, ανταμείβεται από τα ποσοστά αύξησης τόσο
των πωλήσεων όσο και των κερδών του Συνεταιρισμού την τελευταία
δεκαετία. 

Ταυτόχρονα, η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού είναι αποτέλε-
σμα και της προσπάθειας των ανθρώπων της που εργάζονται καθη-
μερινά για να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των
καταναλωτών. Περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι και πάνω από
500 μέλη πτηνοτρόφοι συμβάλουν στη διαρκή εξέλιξη του Συνεται-
ρισμού, στηρίζοντας παράλληλα την εγχώρια καθώς και την τοπική
οικονομία. 

Το βραβείο αυτό έρχεται να αναγνωρίσει τις αξίες, την προσήλωση,
τη φροντίδα και το μεράκι με τα οποία για περισσότερα από 60 χρό-
νια δραστηριοποιείται ο Α.Π.Σ.Ι. «ΠΙΝΔΟΣ» στον κλάδο της πτηνο-
τροφίας, και αποτελεί μία δέσμευση για να συνεχίσει να επενδύει
και να εξελίσσεται», σημειώνεται σε ανακοίνωση. 

Συγχαρητήρια από το Επιμελητήριο 

Ο Πρόεδρος Δρ. Δημήτριος Δημητρίου και το Δ.Σ του Επιμελητη-
ρίου Ιωαννίνων συγχαίρει τον Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΥ και τον Πρόεδρο του
Δ.Σ Ανδρέα Δημητρίου για την βράβευση του συνεταιρισμού στα
βραβεία «Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010-
2020» στην κατηγορία «Greek Business Champions».

«Είναι μια ακόμη σημαντική βράβευση σε μια σειρά βραβεύσεων
για τον συνεταιρισμό, που αποδεικνύει πως και κάτω από δύσκολες
οικονομικές συνθήκες όταν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και προ-
γραμματισμός, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες και τον αγώνα
όλων των παραγωγών, των εργαζομένων και της διοίκησης τα απο-
τελέσματα μόνο θετικά μπορεί να είναι.

Είμαστε περήφανοι κάθε φορά που ένα μέλος του Επιμελητηρίου
Ιωαννίνων διακρίνεται και βραβεύεται, ιδιαίτερα για  το μοντέλο του
Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΣ γιατί θεωρούμε ότι εκτός του οικονομικού αποτυ-
πώματος στην τοπική και ελληνική οικονομία δείχνει ότι το πνεύμα
συνεργασίας των Ηπειρωτών αποφέρει μοναδικά αποτελέσματα»,
σημειώνεται σχετικά.

Μέχρι τις 4 Αυγούστου η προθεσμία – Ανοιχτές θέσεις και στην Ήπειρο 

Αιτήσεις για προσλήψεις στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 26
Ιουλίου 2021, η υποβολή αιτή-
σεων για την πρόσληψη συνο-
λικά 121 ατόμων με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των βρεφονηπιακών
σταθμών του ΟΑΕΔ του σχολι-
κού έτους 2021-2022. Η προθε-
σμία για την υποβολή αιτήσεων
είναι η Τετάρτη 4 Αυγούστου. Η
υποβολή αιτήσεων γίνεται απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Δημοσίου gov.gr με κωδικούς
TAXISnet.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή
είναι: gov.gr � Εργασία και
ασφάλιση � Απασχόληση στο
δημόσιο τομέα � Αίτηση πρόσ-
ληψης στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομη-
νία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει

απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτή-
σεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι 121 θέσεις προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών των βρεφονηπια-
κών παιδικών σταθμών του
ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής: 36
θέσεις εντός του νομού Αττικής,
7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρ-
νανίας, 3 θέσεις στον νομό
Άρτας, 7 θέσεις στον νομό
Αχαΐας, 2 θέσεις στον νομό Δρά-
μας, 2 θέσεις στον νομό Ευρυ-
τανίας, 5 θέσεις στον νομό
Ημαθίας, 4 θέσεις σε Πυλαία –
Θεσσαλονίκη, 5 θέσεις στον
νομό Θεσπρωτίας, 4 θέσεις στον
νομό Ιωαννίνων, 12 θέσεις στον
νομό Καβάλας, 11 θέσεις στον
νομό Καρδίτσας, 5 θέσεις στον
νομό Λάρισας, 2 θέσεις στον
νομό Μεσσηνίας, 6 θέσεις στον

νομό Ξάνθης, 3 θέσεις στον
νομό Ροδόπης, 3 θέσεις στον
νομό Σερρών και 4 θέσεις στον
νομό Τρικάλων. Σημειώνεται ότι
η επί μέρους κατανομή των ατό-
μων, εντός εκάστου νομού, ανα-
γράφεται στην οικεία
ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που
είναι αναρτημένη στον ιστότοπο
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία
ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέ-
σεων δύο κατηγοριών και συγ-
κεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην

ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπο-
ρεί να καλυφθούν επικουρικώς
με εμπειρία και τίτλο υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης όσο και θέ-
σεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με
τα αναφερόμενα «ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» (ανά κω-
δικό θέσης). Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατη-
γορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα ανα-
γράψει κατά σειρά προτίμησης
το σύνολο των θέσεων (κατηγο-
ριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Μετά την κατάρτιση των πινά-
κων ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει, το
αργότερο μέσα σε 20 ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμε-
τοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στα καταστή-
ματα και στον ιστότοπο
www.oaed.gr τους οποίους
πρέπει να αποστείλει άμεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ.



Προσλήψεις και αποζημιώσεις για την απογευματινή εργασία στα
εμβολιαστικά κέντρα ζητά το Σωματείο Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαν-
νίνων μέσω γραπτής ανακοίνωσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις
του υπ. Υγείας Βασίλη Κικίλια για τα οικονομικά κίνητρα σε φαρ-
μακοποιούς για τα ραντεβού των εμβολιασμών αλλά και για την
αναθεωρημενη αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εμβολιασμούς
στο ιατρείο αλλά και σε κατ’οίκον επισκέψεις.

«Είναι δεδομένο ότι οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν υλοποιήσει ήδη το
αρχικό, το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο κομμάτι της εμβολιαστικής
διαδικασίας, ενώ οι ιατροί των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) δεν αποζη-
μιώνονται για τις υπηρεσίες τους στα εμβολιαστικά κέντρα για τα
απογευματινά ωράρια των καθημερινών κάτι που σαφώς έρχεται

σε αντίφαση με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για την αποζη-
μίωση των συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα. Η φιλοδοξία του
Υπουργείου ότι μέσω οικονομικών κινήτρων οι εμπλεκόμενοι επι-
στήμονες θα ενημερώσουν σωστά και τους πιο δύσπιστους πολίτες
αν μη τι άλλο υποτιμά την έως τώρα προσπάθεια των επαγγελμα-
τιών υγείας του ΕΣΥ, ενώ ταυτόχρονα είναι η καλύτερη απόδειξη
για τις ελλείψεις του ΕΣΥ σε έμψυχο δυναμικό. 

Η θέση μας ως Σωματείο είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη:
ενίσχυση του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
με προσωπικό και αποζημίωση των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ
και στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στα Κ.Υ.», σημει-
ώνεται σε ανακοίνωση.

8 Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑθεΜαTA

Ζήτημα η «ανοσία αγέλης» 
και για τα παιδιά 
Στις 30 Ιουλίου η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών

Ρ
αγδαία αύξηση κρου-
σμάτων στην παιδική
και εφηβική ηλικία πα-
ρατηρείται στη χώρα

μας και τα παιδιά αποτελούν
πηγή διασποράς, ανέφερε η
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρί-
δου κατά την ενημέρωση για το
Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής
κάλυψης για τη νόσο Covid-19.

Οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών θα
οδηγήσουν σε νέες μεταλλάξεις, ανέ-
φερε η κ. Θεοδωρίδου και γνωστοποί-
ησε πως με βάση τα επιδημιολογικά
δεδομένα της χώρας, η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά
για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15
ετών.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών μίλησε για τα εμβόλια της
Pfizer και της Moderna που έχουν εγ-
κριθεί για τον εμβολιασμό των παιδιών,
τονίζοντας ότι είναι αποτελεσματικά και
ασφαλή.

Είπε ότι οι ανεπιθύμητη ενέργεια πε-
ρικαρδίτιδας, μυοκαρδότιδας στα παιδιά
είναι σπάνια- στην Αμερική έχουμε 18
περιπτώσεις σε 1 εκ. εμβολιασθέντων.

Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ανέ-
μελο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, η με-
τάλλαξη Δέλτα έχει αλλάξει τα
επιδημιολογική δεδομένα και απειλεί
κυρίως τους ανεμβολίαστους, τόνισε η
κ. Θεοδωρίδου.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέ-
ρωση για το Εθνικό Σχέδιο
εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο
Covid-19, εξήγησε ότι το ραντεβού για
τον εμβολιασμό των παιδιών θα μπορεί
να γίνεται από την πλατφόρμα emvo-
lio.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και το
ραντεβού θα μπορεί να το κλείσει οποι-
οσδήποτε από τους γονείς που ανήκει
στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το
παιδί.

Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα
μπορεί να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα φαρ-

μακεία, προσκομίζοντας ο γονέας τα
ταυτοποιητικά στοιχεία τα δικά του και
του παιδιού.

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται
για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέν-
τρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον
κηδεμόνα τους.

Πρόσθεσε ότι συνολικά έχουν πραγ-
ματοποιηθεί περισσότεροι από
10.200.000 εμβολιασμοί και περισσότε-
ροι από 5.600.000 πολίτες έχουν εμβο-
λιαστεί με τουλάχιστον μία δόση
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 53,4% του
γενικού πληθυσμού και 63% του ενήλι-
κου πληθυσμού.

Επίσης, περισσότεροι από 4.915.000
πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
46,8% στο γενικό πληθυσμό και 55%
στον ενήλικο πληθυσμό.

Ποσοστά εμβολιασμών ανά ηλικιακή
ομάδα:

Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω, το
70,9% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλά-
χιστον μία δόση και αν υπολογίσουμε
και τα ραντεβού ανέρχεται στο 71,3% .

Για την ηλικιακή ομάδα 80-84, το
71,7% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 72%.

Για την ηλικιακή ομάδα 75-79, το
83,8% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 84,1%.

Για την ηλικιακή ομάδα 70-74, το
78,1% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 78,4%.

Για την ηλικιακή ομάδα 65-69, το 79%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
80%.

Για την ηλικιακή ομάδα 60-64, το
74,9% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 75,4%.

Για την ηλικιακή ομάδα 55-59, το 71%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
72%.

Για την ηλικιακή ομάδα 50-54, το

67,6% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 68,4%.

Για την ηλικιακή ομάδα 45-49, το 64%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
65%.

Για την ηλικιακή ομάδα 40-44, το 58%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
60%.

Για την ηλικιακή ομάδα 35-39, το 51%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
52%.

Για την ηλικιακή ομάδα 30-34, το 48%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
50%.

Για την ηλικιακή ομάδα 25-29, το 45%
έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
47%.

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24, το 34%
έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον
μια δόση και αν υπολογίσουμε και τα
ραντεβού ανέρχεται στο 36%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-17 που
άνοιξε τελευταία έχει ήδη εμβολιαστεί
με τουλάχιστον μια δόση το 5% και αν
υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχε-
ται στο 7%.

Σχετικά με τον κατ’ οίκον εμβολιασμό,
έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρό-
γραμμα 1.390 πολίτες και ήδη έχουν
εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο
της Johnson & Johnson 410 πολίτες.

Επίσης περισσότεροι από 5.000 πολί-
τες έχουν εμβολιαστεί σε απομακρυ-
σμένες περιοχές.

Τα κρούσματα

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική
άνοδο με 13 επιπλέον διασωληνώσεις
24ωρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ
με τους ασθενείς στις ΜΕΘ να φτάνουν
τους 147 έως χθες το απόγευμα. 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 2.070 κρού-
σματα έπειτα από 44.993 τεστ, ενώ ση-
μειώθηκαν 5 θάνατοι, με τον συνολικό

αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
12.903. Ακόμη, έγιναν 158 εισαγωγές
σε νοσοκομεία της επικράτειας, ενώ δό-
θηκαν 63 εξιτήρια λόγο ίασης.

Τέλος, σε ότι αφορά την Ήπειρο, χθες
είχαμε συνολικά 35 νέα κρούσματα.
Από αυτά τα 20 εντοπίστηκαν στην Π.Ε.
Ιωαννίνων, 4 στην Π.Ε. Άρτας, 5 στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας και 6 νέα κρούσματα
είχαμε στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Άνοιξαν ξανά ολόκληρες
κλινικές Covid

Από χθες άνοιξαν ξανά ολόκληρες
κλινικές Covid, που είχαν κλείσει,
καθώς οι εισαγωγές κρουσμάτων κο-
ρωναϊού στα νοσοκομεία αυξάνονται,
σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ,
Ματίνα Παγώνη.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγωγές «από
πέντε έγιναν 45 σε επτά ημέρες», σύμ-
φωνα με την ίδια. Γεγονός το οποίο δεί-
χνει «ότι δεν πάμε καθόλου καλά και αν
δεν εμβολιαστούμε κανένας δεν ξέρει
το μέλλον μας», επεσήμανε η κ. Πα-
γώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Εκτίμησε, δε, ότι το σύστημα Υγείας
θα αρχίσει να πιέζεται, ωστόσο, όχι σε
επίπεδο ΜΕΘ ακόμη. «Οι ανεμβολία-
στοι από 50 και πάνω δεν θέλουν και
πολύ για να φτάσουν στη ΜΕΘ και με

ένα υποκείμενο νόσημα. Αυτά δεν είναι
προσωπικές μας απόψεις είναι επιστη-
μονικά δεδομένα και μελέτες», σημεί-
ωσε.

Σημειώνεται ότι η χώρα βιώνει το τέ-
ταρτο πανδημικό κύμα των ανεμβολία-
στων, με το 95% όσων νοσούν σήμερα
από την COVID-19 και το 99% όσων νο-
σηλεύονται σε μονάδες εντατικής θερα-
πείας να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι. Τη στιγμή που παραμέ-
νει έντονη η συζήτηση για τα «προνό-
μια» των εμβολιασμένων, μία νέου
τύπου υγειονομική ανισότητα γίνεται
όλο και πιο εμφανής: οι εμβολιασμένοι
έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να
μολυνθούν, να μολύνουν άλλους, να
νοσήσουν και να νοσήσουν βαριά. Και
σύμφωνα με τους ειδικούς, «εάν ένας
φορέας του στελέχους “Δέλτα” που
είναι εξαιρετικά μεταδοτικό συναντηθεί
με μία παρέα 20 ατόμων εκ των οποίων
οι μισοί είναι ανεμβολίαστοι, έχει τη δυ-
νατότητα να μολύνει τους 10 ανεμβο-
λίαστους, αλλά μόνο έναν από τους
εμβολιασμένους».

Ο μεγάλος όγκος αυτού του κύματος
που συνεχίζουν να οδηγούν οι νέοι
ανεμβολίαστοι έχει ως συνέπεια την αύ-
ξηση των νοσηλειών περιστατικών
COVID-19, η οποία θέτει για άλλη μία
φορά σε εγρήγορση τα νοσοκομεία.

Αντίδραση του Σωματείου Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαννίνων στα οικονομικά κίνητρα 

Ζητούν προσλήψεις και αποζημιώσεις στα εμβολιαστικά κέντρα 



Δ
εν έμειναν αναπάντητες οι δηλώσεις του περι-
φερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη
που, σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, κα-
τηγόρησε τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-

στο Σπίρτζη, για κωλυσιεργία και αδιαφορία για τα
οδικά έργα στην Ήπειρο. 

Στις δηλώσεις του περιφερειάρχη απάντησε τόσο ο ίδιος ο Χρήστος
Σπίρτζης με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση, όσο και η περιφε-
ρειακή παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» με επικεφαλής τον Γιώργο
Ζάψα. 

Ο κ. Σπίρτζης, αφού ξεκαθαρίζει πως δεν συνηθίζει να απαντάει σε
προκλήσεις των στελεχών της Ν.Δ., σημειώνει πως: «Στον βαθμό
που με αφορά αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ στους πολίτες
της Ηπείρου για τις διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας απέναντι στην
για δεκαετίες εγκαταλελειμμένη Ήπειρο -όπως και άλλες περιοχές
της χώρας μας. Δεν αισθάνομαι όμως την ανάγκη να απολογηθώ στις
για πολλές δεκαετίες Περιφερειακές αρχές της Ηπείρου και στην πα-
ράταξη της ΝΔ, για το ότι δεν κάναμε σε μια τετραετία -με τη χώρα
σε μνημόνιο από τη ΝΔ,- όσα αυτοί δεν έκαναν τουλάχιστον από το
1974». 

Έπειτα, ο κ. Σπίρτζης, με μια σειρά επιχειρημάτων, θυμίζει της ευ-
θύνες της κυβέρνησης της Ν.Δ. για τα οδικά έργα, που άλλωστε ήταν
στο «τιμόνι» της χώρας πολλά περισσότερα χρόνια απ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ: 

«1. Σήμερα 24 Ιουλίου 2021, 47 χρόνια μετά την αποκατάσταση
της δημοκρατίας, ο κομματικός φορέας τον οποίον υποστηρίζει έχει
αναλάβει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας το 1974, το 1977,
το 1989, το 2004, το 2007, το 2012 και το 2019. Προφανώς φταίει,
όπως και για ό,τι έχει γίνει στη χώρα από το 1821, η τετραετία που
την ευθύνη διακυβέρνησης είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μήπως, παρ’ ελ-
πίδα, αισθάνεστε κάπου την ανάγκη να απολογηθείτε για τα υπό-
λοιπα χρονικά διαστήματα;

2. Σήμερα 24 Ιουλίου 2021, που η ΝΔ έχει για πολλοστή φορά την
ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και εσείς της Περιφέρειας
Ηπείρου, χωρίς μνημόνιο, χωρίς δημοσιονομικές επιβολές και με
πρόσθετη χρηματοδότηση της χώρας από το ταμείο ανάκαμψης τι
κάνατε; Για δύο ολόκληρα χρόνια ο απολογισμός παρουσιάζεται ελ-
λειμματικός στις πράξεις και ιδιαιτέρως πλούσιος στα λόγια.

3. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν συζητήθηκαν, ούτε αποφασίστηκαν
στην τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρετε με περισσό θράσος και
άνεση ψεμάτων, αλλά πολύ νωρίτερα, επί ημερών ΝΔ και Υπουρ-
γείας Γ. Σουφλιά.

Οι κακές γλώσσες – της δικής σας κομματικής παράταξης – λένε
ότι το τμήμα Γιάννενα-Κακκαβιά δεν εντάχθηκε στην Ιόνια οδό, εξαι-
τίας των διαφωνιών που είχε η “ομάδα Μετσόβου” συμπεριλαμβα-
νομένου του Περιφερειάρχη (!!!) με τον τότε Υπουργό της ΝΔ (!!!)
κ. Σουφλιά, για την όδευση του δρόμου.

4. Αντίστοιχες ολιγωρίες παρέμβασης στην ίδια “λογική Μετσόβου”
υπήρξαν για την όδευση του Βόρειου τμήματος του Ε65, προκειμέ-
νου ο ελληνικός λαός να πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια σε
έργα που δεν τελειώνουν ποτέ, με στόχο η παράταξή σας να εξαγ-
γέλλει ότι θα είναι η σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία, πιο κοντά στην
Ήπειρο κατά 20 km.

5. Οι συντελεστές κόστους οφέλους, που αναφέρετε στην ανακοί-
νωση σας, όπως και οι κανονισμοί για την χρηματοδότηση έργων δεν
συζητήθηκαν ούτε αποφασίστηκαν στην Ε.Ε. κατά τον χρόνο που
ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ -όπως αναφέρετε πάλι με περισσό θρά-
σος και άνεση ψεμάτων- αλλά η Ν.Δ. επί κυβέρνησης Σαμαρά, με
κυριαρχία στην Ε.Ε. δεξιών κυβερνήσεων, όπως και η δική σας. Ίσχυ-
σαν δε από την 1η Ιανουαρίου του 2015, πριν εκλεγεί η κυβέρνηση
Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν εγκριθεί έργα με
χαμηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους την δεκαετία του 2000, σε αν-
τίθεση με τα οδικά έργα μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, που απαιτού-
σαν μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους.

6. Η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, προσπάθησε και τα κατάφερε να
ολοκληρώσει, σε συνθήκες μάλιστα μνημονίου και με μια χώρα πτω-
χευμένη από εσάς, τα εγκαταλελειμμένα έργα που για δεκαετίες εί-
χατε αφήσει χωρίς απαλλοτριώσεις, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς
αρχαιολογικές εργασίες, χωρίς συνδέσεις, χωρίς αντιπλημμυρικά,
με δισεκατομμύρια διεκδικήσεις από τους εργολάβους. Η Ήπειρος
με την Ιόνια οδό βγήκε από την απομόνωση. Το λιμάνι της Ηγουμε-
νίτσας, το ανέκδοτο των έργων των λιμανιών, ολοκληρώθηκε. Το αε-
ροδρόμιο των Ιωαννίνων το ίδιο. Το γεφύρι της Πλάκας ξεκίνησε και
ολοκληρώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όσο κι αν θέλετε να το οικειο-
ποιηθείτε. Νέα έργα στρατηγικής σημασίας για την Ήπειρο, όπως το

Γιάννενα- Κακκαβιά, δρομολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο πρώτο
και μοναδικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών που
είχε η χώρα, για να μην συνεχιστεί η πολιτική «Μετσόβου». 

Ερωτήματα 

Εν συνεχεία, ο πρώην υπουργός στην ανακοίνωσή του θέτει μερικά
ερωτήματα προς τον περιφερειάρχη αναφέροντας και τα εξής: 

1. «Ειδικότερα για το τμήμα Ιωάννινα- Κακαβιά, (για το οποίο το
Υπουργείο Υποδομών είχε αποδεχθεί το αίτημα της Περιφέρειας και
της έχει παραδώσει προς ωρίμανση τη μελέτη) ο Περιφερειάρχης
ανέφερε μεταξύ άλλων, πως οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν
διαμορφώσει δύο προτάσεις: Μια για τρίιχνο δρόμο και μία με τε-
τράιχνο μέχρι Καλπάκι και τρίιχνο μέχρι την Κακαβιά, και αυτό με τη
λογική ότι υπάρχουν «ευρωπαϊκές» φωνές που λένε ότι δεν θα δεχ-
θούν δρόμο με τετράιχνη διατομή. Ο Περιφερειάρχης συνεχίζοντας,
είπε ότι για να μειωθεί το κόστος, έχουν προβλεφθεί δανειοθάλαμοι
κατά μήκος του δρόμου».

Τι σημαίνει ο όρος «δύο προτάσεις»; Κάνατε μελέτες, περιβαλλον-
τική, κτηματολόγιο και διαδικασίες για την απαλλοτρίωση; Τι ακριβώς
κάνατε και τι εννοείτε;

Σε ποια φάση παραδώσατε την μελέτη; Ποιος την ελέγχει; Ποιος ο
Προϋπολογισμός του έργου; Ποια τα αποτελέσματα της μελέτης κό-
στους οφέλους; Τι διατομή προβλέπεται μετά την μελέτη κόστους
οφέλους, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς; 

Σας ενημερώνουμε ότι πάλι οι κακές γλώσσες της παράταξής σας
λένε ότι θέλετε να επιστρέψετε τη μελέτη για την ωρίμανση του
έργου, στο Υπουργείο Υποδομών…

2. «Η Περιφέρεια Ηπείρου ζητά να γίνει μια σύσκεψη, όπως πρω-
τοέγινε με τον Πρόεδρο της Βουλής (κ. Κ. Τασούλα) που έχει θε-
σμικό ρόλο. Να μαζευτούμε εκεί όλοι και να παρθούν οι τελικές
αποφάσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γιατί τώρα γίνεται ο προ-
γραμματισμός για το 2021-2027 και από το Υπουργείο και από εμάς.
Να δούμε τι θα κάνουμε στα λίγα χρήματα που έχουμε στις Υποδο-
μές».

«Ο Περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι μετά από έγγραφό του
προς την Ε.Ε., η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, απάντησε
ότι η Επιτροπή δεν είναι αρνητική για το έργο και παραπέμπει στην
Ελληνική Κυβέρνηση για τη χρηματοδότησή του»

Γιατί έχετε λίγα χρήματα για τις υποδομές, αφού έχετε το ΕΣΠΑ,
το ταμείο ανάκαμψης, 37 δις μαξιλάρι, χαμηλά επιτόκια, την Κυ-
βέρνηση και την Περιφέρεια; Γιατί απευθυνθήκατε στην Επίτροπο
Μεταφορών όταν αυτή δεν είναι υπεύθυνη για την χρηματοδότηση
των έργων; Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στους πολίτες; Ότι δύο χρό-
νια δεν έχετε κάνει τίποτα και δεν προβλέπεται να κάνετε, μιας και
οι προτεραιότητες της Κυβέρνησής σας είναι άλλες». 

Κοινό των Ηπειρωτών: Ποιος κοροϊδεύει ποιον; 

Από την πλευρά της, η παράταξη Κοινό των Ηπειρωτών αναφέρει
πως η κατασκευή του βορείου τμήματος του Ιωάννινα Κακαβιά πα-
ραπέμπεται «στις ελληνικές καλένδες» και υπογραμμίζει σκωπτικά:
«Ποιος κοροϊδεύει ποιόν; Η κυβέρνηση τον Περιφερειάρχη ή ο Πε-
ριφερειάρχης τους Ηπειρώτες;». 

Στην ανακοίνωση της παράταξης αναφέρονται ακόμη και τα εξής:
«Το έχουμε ξαναπεί και θα το επαναλαμβάνουμε. Η ευθύνη για

τη ματαίωση κατασκευής του τμήματος Γιάννενα – Κακαβιά και της
ολοκλήρωσης της Ιόνιας οδού (Δυτικός Άξονας) θα βαραίνει εσαεί
τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και πρώην νομάρχη Ιωαννίνων. Ολι-
γώρησε ως νομάρχης επί εποχής υπερυπουργού Γ. Σουφλιά
(2005-2009), όταν υπήρχε δυνατότητα άνετης χρηματοδότησης. 15
χρόνια μετά, επεδίωξε την μεταβίβαση της αρμοδιότητας ωρίμαν-

σης επέκτασης της Ιόνιας οδού μέχρι την Κακαβιά, από το Υπουργείο
στην Περιφέρεια (Ιούλιος 2020) και πήρε την ευθύνη ως μη όφειλε
για να αποτύχει στη συνέχεια να εντάξει το έργο στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, την ώρα που χρηματοδοτούνται ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο Ε65 βο-
ρειότερα και η ζεύξη της Σαλαμίνας, αλλά όχι η σύνδεση της
Ελλάδας με την γείτονα Αλβανία.

Και σαν να μην έφταναν αυτά τα επιτεύγματα ήρθε η ανακοίνωση
του Υπουργείου για παράταση στην ολοκλήρωση της μελέτης του
δρόμου Καμπή - Πρέβεζα μέσω της Ιόνιας Οδού. Δηλαδή δε θα προ-
χωρήσει ούτε η παράκαμψη της Φιλιππιάδας μέχρι τη Γέφυρα Κα-
λογήρου! Κατά τη συνήθη τακτική του ο Περιφερειάρχης στοχοποιεί
τον πρώην Υπουργό Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη ότι δεν
ολοκλήρωσε μελετητικά τη σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια οδό
και πως δεν ασχολήθηκε με το δρόμο Γιάννενα – Κακαβιά, αλλά ξε-
χνάει πως η Νέα Δημοκρατία έκλεισε δυο χρόνια στην κυβέρνηση
και τα έργα δεν  είναι στις προτεραιότητες της! Το “Κοινό των Ηπει-
ρωτών” έχει ξεκάθαρη θέση για τις οδικές υποδομές και τους οδι-
κούς άξονες, την οποία έχει διατυπώσει επανειλημμένα. Υπάρχει
ανάγκη συντονισμού και διεκδίκησης για την ολοκλήρωση σημαντι-
κών έργων ώστε να ελπίζει η Ήπειρος σε ανάκαμψη και σύγκλιση με
τις προηγμένες περιφέρειες».
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Επιστρέφουν τα πυρά για τον Ιωάννινα – Κακαβιά 
Ανακοινώσεις σε υψηλούς τόνους από Χ. Σπίρτζη και «Κοινό των Ηπειρωτών» 
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ  



Ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό
έστειλαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Πα-
παναστάσης και Διαμάντω Μανωλάκου,
με αφορμή τα προβλήματα των κτηνοτρό-
φων στην Ήπειρο. 

Στην ερώτηση σημειώνεται μεταξύ
άλλων:

Οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου και όλης
της χώρας βρίσκονται μπροστά σε με-
γάλα οικονομικά αδιέξοδα αφού συνε-
χώς το κόστος παραγωγής ανεβαίνει
εξανεμίζοντας το λεηλατημένο εισόδημά
τους. Πρόσφατα αυξήθηκαν οι τιμές των
ζωοτροφών που αποτελούν σχεδόν το
70% του κόστους παραγωγής. Ενδει-
κτικά οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί
στην περιοχή είναι: το καλαμπόκι από
0,20 λεπτά έφτασε στα 0,40λεπτά, το τρι-

φύλλι από 0,22 λεπτά έφτασε στα 0,32
λεπτά, η σόγια από 0,40 λεπτά σε 0,53
λεπτά αντίστοιχες αυξήσεις υπήρξαν και
στις άλλες ζωοτροφές. Το ποσό αυτό αυ-
ξάνεται κατά 13% λόγω ΦΠΑ.

Η αύξηση των ζωοτροφών έρχεται να
προστεθεί στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της παν-
δημίας που είναι σε εξέλιξη και
επιταχύνει τη νέα καπιταλιστική κρίση,
καθώς επίσης και στις άλλες οικονομικές
επιβαρύνσεις της φορολογίας, του
ΕΦΚΑ, των αυξημένων τιμών σε πετρέ-
λαιο, ηλεκτρικό και νερό κλπ.

Ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα δημι-
ουργείται για τους κτηνοτρόφους των
Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας με την πα-
ραχώρηση μεγάλης έκτασης περίπου
600 στρεμμάτων για εγκατάσταση Φωτο-

βολταϊκών πάρκων από τα 4500 στρέμ-
ματα που υπάρχουν. Στρέμματα όπου
καλλιεργούνται ζωοτροφές όπως τρι-
φύλλι, χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι,
έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγι-
κής δραστηριότητας.  

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ.

Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα
προβεί η κυβέρνηση ώστε:

-Να στηριχτεί το εισόδημα των κτηνο-
τρόφων. Να δοθεί επιδότηση στους κτη-
νοτρόφους για τις ζωοτροφές. Να
καταργηθεί ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές. Να
δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο και να

υπάρξει άμεση μείωση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος κατά 50%, φτηνό
αρδευτικό νερό από τους ΤΟΕΒ. Να επι-
στραφεί ο φόρος καυσίμων. 

-Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ στις σταβλικές
εγκαταστάσεις.

-Να στελεχωθούν με μόνιμο προσω-
πικό οι κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες
και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις
για αντιμετώπιση ζωονόσων και δωρεάν
επιστημονική στήριξη των βιοπαλαιστών
αγροτών.

-Να υπάρξει γενναία παραγραφή
χρεών. Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτε-
ρης κατοικίας, χωραφιού, για δάνεια που
βρίσκονται στο “κόκκινο”, συνολικής αν-
τικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.
Να σταματήσουν οι παρακρατήσεις για
χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ.
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ΕΚΙ 
Δεύτερη
εκδρομή 
στη θάλασσα 

Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021, στα πλαίσια
της προσπάθειας για μέτρα ανακούφισης της
εργατικής τάξης, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννί-
νων παίρνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την
πρωτοβουλία και διοργανώνει δωρεάν εκ-
δρομή για μπάνιο στη Λούτσα Πρεβέζης, για τα
μέλη των Σωματείων της δύναμής του.

Τα λεωφορεία ξεκινούν στις 8:00 το πρωί
από την Περιφέρεια (Κεντρική Πλατεία) και στις
5:00 αναχωρούν από τη Λούτσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση μόνο η δήλωση
συμμετοχής στα τηλέφωνο: 2651032513 (9 το
πρωί με 2 το μεσημέρι) μέχρι την Παρασκευή
το μεσημέρι.

«Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων δεν θα μπο-
ρούσε να μείνει αμέτοχο απέναντι στο αναφαί-
ρετο δικαίωμα των εργαζομένων και των
ανέργων για αναψυχή, ξεκούραση και διακο-
πές, απέναντι στο γεγονός ότι η πλειοψηφία
των λαϊκών οικογενειών δε θα πάνε ούτε
φέτος διακοπές. Ενώ μεγάλο μέρος των εργα-
ζομένων δεν έχει την δυνατότητα έστω για μία
εκδρομή στη θάλασσα. Με ευθύνη και παίρ-
νοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας ορ-
γανώνουμε την αλληλεγγύη», σημειώνεται
μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση. 

Δράσεις προστασίας και
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας
Παρουσιάστηκε το έργο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

O
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου διοργά-
νωσε με επιτυχία, το διήμερο 22
και 23 Ιουλίου, δύο ενημερωτι-

κές ημερίδες στα Γρεβενά και τα Ιωάν-
νινα με στόχο, την παρουσίαση των
δράσεων προστασίας και ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας, που υλοποιεί στο πλαί-
σιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστα-
τευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτό-
πων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014 - 2020».

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν από τα στελέχη
του Φορέα Διαχείρισης τα Πακέτα Εργασιών που
περιέχει η συγκεκριμένη Πράξη, και τα οποία πε-
ριλαμβάνουν δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας, δράσεις παρακολούθησης ειδών,
διαχειριστικές δράσεις και δράσεις επέμβασης στη
φύση καθώς και δράσεις προβολής και ανάδειξης
του Εθνικού Πάρκου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κάποιες καινοτόμες
δράσεις  για την ελάττωση των συγκρούσεων αν-
θρώπου - ειδών άγριας πανίδας όπως η δημιουρ-
γία ομάδας απώθησης αρκούδων, με την
απόκτηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, καθώς
και η δημιουργία ομάδας ανίχνευσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων επίσης με την απόκτηση ει-
δικά εκπαιδευμένου σκύλου. 

Επιπλέον, στις ημερίδες παρουσιάστηκαν από
τον Επικ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο
του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, τα πρώτα αποτελέσματα της
διερεύνησης της κατανομής του Μακεδονικού
Τρίτωνα (Triturus macedonicus) στο Εθνικό
Πάρκο, που υλοποιείται στα πλαίσια του Πακέτου
Εργασιών 3.5: «Διερεύνηση της κατανομής και της
κατάστασης διατήρησης του είδους προτεραιότη-
τας (κοινοτικού ενδιαφέροντος) Triturus macedo-
nicus και των ενδιαιτημάτων του, στην
Προστατευόμενη Περιοχή του Πάρκου Βόρειας
Πίνδου»

Τέλος, παρουσιάστηκε από τον Δρ. Αλέξιο Γιαν-

νακόπουλο, μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Οικο-
λογίας της Άγριας Φύσης, Ζωονόσων και GIS, του
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, η δράση ενίσχυσης της αποτελεσματικής
λειτουργίας του Δικτύου Σκύλων Φύλαξης κοπα-
διών. 

Όπως τονίστηκε τόσο από τον Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Δρ. Γεώργιο
Μαλλίνη, όσο και από τους βουλευτές Μαρία Κε-
φάλα και Σταύρο Καλογιάννη, που τίμησαν με την
παρουσία τους την ημερίδα στα Ιωάννινα, καθώς
και από όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης που συμμετείχαν στις δύο ημερίδες,
ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βό-
ρειας Πίνδου, υλοποιώντας όλα αυτά τα χρόνια
ένα πολυδιάστατο έργο, έχει κατορθώσει να επι-
τύχει την αποδοχή του ρόλου του τόσο από την το-
πική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό όσο και από
τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Μαλλίνης, ο Φο-
ρέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίν-
δου, συγκαταλέγεται ξεκάθαρα στους Φορείς
Διαχείρισης με τις καλύτερες επιδόσεις όσον
αφορά την απορρόφηση πόρων και υλοποίηση
ποικίλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων διαχρο-
νικά.

Οι ημερίδες, ολοκληρώθηκαν με τοποθετήσεις
των παρευρισκόμενων και υποβολή ερωτημάτων

προς τη διοίκηση και τα στελέχη του Φορέα Δια-
χείρισης που οδήγησαν στη διεξαγωγή γόνιμου και
εποικοδομητικού διαλόγου.

Ο Στ. Καλογιάννης

Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο Σταύρος Κα-
λογιάννης, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε
μεταξύ άλλων:

«Με χαρά συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα,
καθώς μετείχα ενεργά στη δημιουργία του Φορέα,
από τα πρώτα βήματά του. Θυμάμαι τις έντονες συ-
ζητήσεις και τις πολλές αντιδράσεις που υπήρχαν
όταν τον σχεδιάζαμε. Όμως ο Φορέας στήθηκε,
στελεχώθηκε, έχει σημαντικό έργο να παρουσιά-
σει και τώρα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
καθώς, όπως όλοι οι Φορείς Διαχείρισης, θα πε-
ράσει στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που δημι-
ουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρέπει
να κινηθούν με πιο γρήγορο ρυθμό οι σχετικές
διαδικασίες, τόσο για τη διασφάλιση του προσωπι-
κού, όσο και για λόγους προετοιμασίας για την
αξιοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης
και του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027). Έχω κάνει επα-
νειλημμένες συναντήσεις για το θέμα αυτό, τόσο
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, όσο και με την διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ και
είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα όλες οι εκκρεμό-
τητες θα έχουν κλείσει»

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ενδιαφέρον για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων στην Ήπειρο 



Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Οι κλάδοι και η προθεσμία

Μόνιμοι διορισμοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Πρόσκληση για μόνιμο διορι-

σμό σε κενές οργανικές θέσεις
σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

Από χθες, Δευτέρα 26 Ιουλίου,
έως και την Παρασκευή 30 Ιου-
λίου 2021, καλούνται να υποβά-
λουν αίτηση-δήλωση
προτιμήσεων περιοχών/μουσι-
κών σχολείων για μόνιμο διορι-
σμό οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υπο-
ψήφιων εκπαιδευτικών κλά-
δων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70
και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υπο-
ψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων
ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04,
ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08,
ΠΕ33 και ΠΕ78.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιο-

χών προτίμησης/μουσικών σχο-
λείων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

https://opsyd.sch.gr.
«Καλούμε τους εκπαιδευτι-

κούς μας να υποβάλουν τις αιτή-
σεις τους για μόνιμο διορισμό,
ενισχύοντας το σημαντικότερο
κεφάλαιο της παιδείας μας, το
ανθρώπινο δυναμικό της. Από

τον Σεπτέμβριο, τα σχολεία μας
της γενικής εκπαίδευσης θα
έχουν άλλους 11.700 μόνιμους
εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια
των 4.500 μόνιμων διορισμών
που έγιναν στα ειδικά σχολεία
μας πέρυσι. Πάγιες ανάγκες σε

εκπαιδευτικό προσωπικό, που
ως τώρα καλύπτονταν με ανα-
πληρωτές, πλέον θα καλυφθούν
από μόνιμους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι θα πράξη το νέο, ανα-
βαθμισμένο σχολείο. Με διορι-
σμούς, επιμορφώσεις,

βελτιωτική αξιολόγηση, επεν-
δύουμε στους εκπαιδευτικούς
μας, απελευθερώνουμε τη δημι-
ουργικότητά τους, ενισχύουμε
την εκπαίδευση της χώρας μας»,
δήλωσε η υπουργός Παιδείας,
Νίκη Κεραμέως. 

Την αύξηση του κατώτατου μισθού
κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022, από
τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 663
ευρώ τον μήνα ή 773,5 ευρώ αν συνυ-
πολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται
14 μισθοί τον χρόνο, ενέκρινε τη Δευ-
τέρα το υπουργικό συμβούλιο, που συ-
νεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην
οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι,
ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς, η
Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά., με βάση τις
προτάσεις που διατυπώθηκαν, τις αντο-
χές της οικονομίας και των επιχειρή-
σεων, ιδίως των μικρομεσαίων αλλά και
τη διεθνή συγκυρία.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δή-
λωσε:

«Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά
ύφεση εξαιτίας των επιπτώσεων της παν-
δημίας, η οποία ήρθε σε συνέχεια της οι-
κονομικής κρίσης. Μέλημα της
κυβέρνησης με την απόφαση για την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%
από 1ης Ιανουαρίου του 2022, αλλά και
με τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών - που οδήγησε σε πρόσθετη
αύξηση του εισοδήματος των εργαζομέ-
νων κατά 1,6 % - είναι να στηρίξει την
αγοραστική δύναμη των εργαζομένων
χωρίς να θέσει σε κίνδυνο επιχειρήσεις
και θέσεις εργασίας. Λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευ-
σης, δίνουμε μια συνετή αύξηση που δεν
βάζει εμπόδια στην ανοδική τροχιά της
οικονομίας και επιπλέον διατηρεί τον κα-
τώτατο μισθό στο μέσο του πίνακα των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από
εκεί και πέρα, εργοδότες και εργαζόμε-
νοι έχουν τη δυνατότητα να συμφωνή-
σουν καλύτερες αμοιβές με τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που

υπογράφουν σε επιχειρησιακό, κλαδικό
ή εθνικό επίπεδο. Γνωρίζω βεβαίως ότι
η αύξηση αυτή δεν λύνει τα προβλήματα
των εργαζομένων. Ακολουθούμε όμως
το δρόμο της σύνεσης μέχρι να ξεπερα-
στούν οι συνέπειες της πανδημίας στις
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομε-
σαίες. Και είμαι βέβαιος ότι η πολιτική
της κυβέρνησης που οδηγεί σε αύξηση
των επενδύσεων και άνοδο του οικονο-
μικού επιπέδου της χώρας, είναι η μόνη
που πραγματικά δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για καλύτερες αμοιβές, πράγμα
που θα πιστοποιηθεί στις διαδικασίες
που θα ακολουθήσουν από το 2022 και
μετά».

Το υπ. Εργασίας 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
2% από 1ης Ιανουαρίου 2022 είναι, σύμ-
φωνα με το υπουργείο Εργασίας, «η
χρυσή τομή που επελέγη προκειμένου
να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο
η βιωσιμότητα επιχειρήσεων που βρί-
σκονται σε οριακό σημείο. Η απόφαση
ελήφθη με γνώμονα την εξέλιξη της οι-
κονομίας κατά τη διετία 2019 - 2020 (δε-
δομένου ότι η προηγούμενη αύξηση του
κατώτατου μισθού έγινε στις αρχές του
2019) και τις προβλέψεις διεθνών και εγ-
χώριων οργανισμών και ινστιτούτων για
την ανάπτυξη της οικονομίας το 2021 και
το 2022». Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(αλυσωτοί δείκτες όγκου με εποχική με
ημερολογιακή διόρθωση), το ΑΕΠ το
2018 ήταν 180,068 δισ. ευρώ, ενώ το
2020 λόγω της κρίσης του κορωνοϊού
διαμορφώθηκε σε 168,737 δισ. ευρώ.
Δηλαδή, ήταν μειωμένο κατά 6,29%, σε
σχέση με το 2018, εξαιτίας κατά κύριο
λόγο των επιπτώσεων της πανδημίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ύφεση το 2020 ήταν

8,2%.
Οι προβλέψεις διεθνών και εγχώριων

φορέων συγκλίνουν σε ισχυρά ποσοστά
ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και, κυ-
ρίως, το 2022 (ενδεικτικά: Ευρωπαϊκή
Επιτροπή +4,3% το 2021, +6% το 2022,
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: +3,3% το
2021, +5,4% το 2022, Τράπεζα της Ελ-
λάδος: +4,2% το 2021, +5,3% το 2022).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δε-
δομένα για τη διετία 2019 - 2020 (σω-
ρευτική ύφεση 6,29%) και τις εκτιμήσεις
για το 2021 (ανάπτυξη 3,3% - 4,3%), η
κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ια-
νουαρίου του 2022, μια λελογισμένη,
όπως αναφέρει, αύξηση, η οποία αντα-
νακλά τις μέχρι τώρα επιδόσεις, αλλά και
τις προοπτικές της οικονομίας και δε
βάζει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις
θέσεις εργασίας. Οι προβλέψεις για την
ανάπτυξη το 2022 (5,3% - 6%) οι οποίες
είναι ακόμη πιο ευνοϊκές, θα ληφθούν
υπόψη προφανώς, μαζί με τα απολογι-
στικά στοιχεία που θα υπάρχουν τότε,
κατά τη διαδικασία αναπροσαρμογής του
κατώτατου μισθού, που θα γίνει το 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αύξηση
του κατώτατου μισθού σε επίπεδα που
υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας

και των επιχειρήσεων θα απέβαινε τε-
λικά σε βάρος των ίδιων των εργαζομέ-
νων, καθώς θα οδηγούσε σε:

Κίνδυνο για τη βιωσιμότητα επιχειρή-
σεων που έχουν πληγεί από την πανδη-
μία και λειτουργούν «στο όριο». Ο
κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα αυξημέ-
νος, καθώς οι κλάδοι που επηρεάστηκαν
περισσότερο (εστίαση κλπ) έχουν ταυτό-
χρονα και υψηλό  ποσοστό εργαζομένων
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. 

Κίνδυνο απολύσεων ή στροφής σε
αδήλωτη / υποδηλωμένη εργασία λόγω
της δυσκολίας απορρόφησης της αύξη-
σης του εργασιακού κόστους εν μέσω
ύφεσης.

Περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνι-
στικότητας της Ελληνικής οικονομίας,
καθώς στο έντονο πλήγμα που είχε ήδη
υποστεί λόγω της οικονομικής κρίσης
προστέθηκαν και οι αρνητικές συνέπειες
της πανδημίας (μείωση παραγωγικότη-
τας κατά 6,9% και αύξηση μοναδιαίου
κόστους εργασίας κατά 7,9% το 2020).

Ο κατώτατος μισθός στην
Ελλάδα σήμερα

Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από
1/2/2019 κατώτατος μηνιαίος μισθός για

τους υπαλλήλους ανέρχεται στα 650
ευρώ και το ημερομίσθιο για εργατοτε-
χνίτες στα 29,04 ευρώ. Δεδομένου ότι
στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί,
αυτό αντιστοιχεί σε 758 ευρώ/μήνα. Με
την εγκύκλιο 7613/395-18-02-2019 του
υπουργείου Εργασίας ορίστηκε ότι τα
ποσά αυτά προσαυξάνονται μέχρι και
30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας
που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμε-
νος/η προ του 2012. Συνεπώς ο κατώτα-
τος μισθός μπορεί να είναι έως και 195
ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα από 1-1-2022 ο κατώτατος
μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ τον
μήνα (ή 773,5 ευρώ με αναγωγή των 14
μισθών), ενώ με τις τριετίες φθάνει έως
και 198,9 ευρώ υψηλότερα. Το κατώτατο
ημερομίσθιο από 1-1-2022 διαμορφώνε-
ται σε 29,62 ευρώ.

Από τον Φεβρουάριο του 2019, η αγο-
ραστική δύναμη του κατώτατου μισθού
έχει αυξηθεί, αφενός εξαιτίας των απο-
πληθωριστικών πιέσεων (-1,3% το
2020), αφετέρου λόγω της μείωσης κατά
1,63% των ασφαλιστικών εισφορών που
καταβάλουν οι εργαζόμενοι (από
15,75% σε 14,12%). Για έναν μισθωτό
πλήρους απασχόλησης που λαμβάνει
τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, το
συνολικό όφελος από τη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε
10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (14
μισθοί).

Δηλαδή, συνολικά το πραγματικό ετή-
σιο διαθέσιμο των μισθωτών πλήρους
απασχόλησης που αμείβονται με τον κα-
τώτατο μισθό των 650 ευρώ έχει αυξηθεί
κατά περίπου 250 ευρώ τον χρόνο, λόγω
του αρνητικού πληθωρισμού και της μεί-
ωσης των ασφαλιστικών εισφορών και
θα αυξηθεί από 1-1-2022 επιπλέον κατά
182 ευρώ με την αύξηση του κατώτατου
μισθού.
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Β. ΓΚΑΛΓΚΟΣ
•   ΜΑΡΜΑΡΑ • ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

•  ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΗΛ: 26510 - 35725 & 6973 - 057750

Πληρωμές με όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

www.marmaragalgos.gr
Γ. Παπανδρεου 75 Ιωάννινα (πλησίον ΚΤΕΛ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Η εταιρία «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.»

η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των εμφιαλωμένων

νερών, ζητεί�

για άμεση πρόσληψη άνδρες και γυναίκες ανειδίκευτους και χει-

ριστές κλαρκ με Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, για εποχιακή

εργασία στις εγκαταστάσεις της στο 12ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννι�νων-Κό-

νιτσας:

και

Χειριστές Μηχανημάτων και Τεχνικούς με Δυνατότητα Εργα-

σίας σε Βάρδιες με Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ σχε-

τικής κατεύθυνσης η� κάτοχος αντίστοιχης άδειας εργασι�ας:

Θερμαστη�, Υδραυλικου�, Μηχανοτεχνι�τη η� Ηλεκτρολο�γου. 

Πρου�πηρεσι�α σε αντι�στοιχη θε�ση θα εκτιμηθεί� ιδιαίτερα.

Πληροφορίες στο τηλ 2651061843

Αποστολη� Βιογραφικω�ν στο e-mail: hr@zagoriwater.gr

Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% 
Από 1ης Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με απόφαση του υπουργικού συμβούλιου



12
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΓΙαΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜαΣ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΒΑΪΟΣ Κ. 
ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ψυχίατρος M.Sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
•28ης Οκτωβρίου κ’ Μουλαϊμίδου 1 (ισόγειο) 
•Τηλ.: 2651021227 κιν. 6942023234 Ιωάννινα
•Δέχεται με ραντεβού

ΑΡΕΤΗ Γ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ
-ΚΑΤΣΕΝΟΥ 

ΙΑτΡOΣ ΑΚτΙΝοΔΙΑΓΝΩΣτΗΣ
Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική Ακτινολογία στο

Παν/κό Νοσοκομείο Αrmand Trousseau Παρίσι, πρ. Επ.
Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ, 
ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου, μαλα-

κών μορίων, κοιλίας) 
• Triplex αγγείων •ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ

VUS 
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα)

Ιωάννινα 
• Τηλ & Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154  

• Δέχεται καθημερινά 9:30-13:30 
• Απογεύματα Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18:00-21:00 
•  www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΜΠΟΒΑΡΕΤΟΣ
Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιατρός - Γαστρεντερολόγος. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Αθηνών, τ. Ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας
ΓΝΑ «Λαϊκό». Δέχεται καθημερινά 8:00-13:30 και
17:30-20:30. Σάββατο πρωί με ραντεβού. Χαριλάου
Τρικούπη 10, Ιωάννινα. Τηλ.: 26510 37890, κιν.:
6977 695511, 

e-mail:nbovaretos@gmail.com

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΙΟΥΡΗ 
– ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
– ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
•Εφαρμογές laser (Αποτρίχωσης-Αγγείων-Κηλί-

δων)
•Ανάπλαση δέρματος - Ενέσιμα εμφυτεύματα
•Μικροδερμοαπόξεση - Peeling
•Μεσοθεραπεία (Αυτόλογη - Ετερόλογη) - Botox
•Χαρτογράφηση Σπίλων - Νήματα
•Κρυολιπόλυση
•Ραδιοσυχνοτητες
Χαρ. Τρικούπη 6 (1ος όροφος γρ. 13) Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 22274 – κιν.: 6944298754  
e-mail:g.tsiouri@yahoo.gr
Ώρες ιατρείου: Καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή 9:30
-14:00 πρωί
και 18:00 -21:00 απόγευμα•Τετάρτη απόγευμα μόνο
με ραντεβού

ΣΙΟΝΤΗ - ΕΥΤΑΞΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ιατρείο: Γούναρη 2 (έναντι Ωρολογίου) 
•Τηλ. 26510 20804,  οικίας 26510 31505 
•Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 09.00 - 13.00  και Τρίτη,

Πέμπτη 18.00 - 20.00

εργαστήρι Λογοθεραπείας 
για παιδιά και ενήλικες 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΡΙΑΣ 
Λογοθεραπευτής 
•Διαταραχές λόγου - άρθρωσης - φωνής 
•Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία (Τεστ Αθηνά) 
•Νευρολογικές διαταραχές (εγκεφαλικά, άνοια κτλ) 
•Δημιουργικό λογοθεραπευτικό παιχνίδι 
•Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 36  •Τηλ.: 26510

70581, κιν. 6945773616  •e-mail:gianni.ma-
rias@gmail.com

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΜΑΡΘΑ ΕΛ. ΚΩΣΤΑ���
Κλινικός Διαιτολόγος • σύμβουλος Διατροφής 
• καθ. Φυσικής Αγωγής 
" Διατροφή - Yoga - Εργαστήρι Θετικής Ενέργειας

" πτυχιούχος πανεπιστημίων Ιταλίας, μετεκπαιδευ-
θείσα στο Texas Medical Center

Κοραή 4, τηλ: 2651064416
www.LiveHappyLife.eu

Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ

Καρδιολόγος. Διδάκτωρ  Πανεπιστημίου
Bochum Γερμανίας. Εξειδικευμένος στην Ηλε-
κτροφυσιολογία- Αρρυθμιολογία. Triplex καρ-
διάς/αορτής, Δοκιμασία κόπωσης,
Holter-Ρυθμού, Loop/Event Recorder, 24h κα-
ταγραφή πίεσης. Καρδιοαναπνευστική Δοκιμα-
σία Κόπωσης (CPET) για αθλητές. Συμβ.
ΥΠΕΘΑ, ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και 17:00-20:00,
Σάββατο 08:00-12:00. Επισκέψεις κατ’ οίκον. Οπλαρ-
χηγού Πουτέτση 5 (2ος όροφος). Τηλ.: 2651022448,
Κιν.: 6949798270 email: sgkaniatsas@gmail.com

ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ΒΑΣ. ΧΑΒΕΛΑΣ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Laser θεραπείες (Αποτρίχωση, Κηλίδες χεριών-προσώπου,

Ευρυαγγείες - αιμαγγειώματα, θεραπείες ακμής, σύσφιξη δέρ-
ματος, επεμβατική ανάπλαση δέρματος - Microlaserpeel),
Botox, Εμφυτεύματα • Μιχ. Αγγέλου 5 - Ιωάννινα - Τηλ./
Fax.:26510-33169, κιν.6944-220.873• www.charrycha-
vel.gr, e-mail:charrychavel @gmail.com • Δέχεται καθημε-
ρινά εκτός Σαββάτου-Κυριακής από: 9:30 μ.μ.-14:00 μ.μ. &
6:00-8:30 μ.μ.Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα μόνο με
ραντεβού.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. 
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.
Γυναικολογικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος - NST- Μαι-

ευτικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος- Κολποσκοπικός έλεγ-
χος τραχήλου μήτρας  •Δέχεται καθημερινά: 9.00 - 13.30,
18.00 - 20.30  εκτός Τετάρτης απόγευμα - Σάββατο πρωί με
ραντεβού •Ιατρείο: Ι. Γούναρη 2 - 3ος όροφος •Τηλ. ια-
τρείου: 26510-31016, κιν. 6945-594292-οικίας: 26510-
55328   

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ

Ειδικός Καρδιολόγος
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 2 • 2ος όροφος Πλήρης

Καρδιολογικός Έλεγχος • Υπέρηχοι – Doppler – Tri-
plex • Test Κόπωσης • Holter Ρυθμού • Holter Πίε-
σης • Ρύθμιση Λιπιδίων  • Ιωάννινα, Τ.Κ.: 45444
•Τηλ.: 26510 38009  • Κιν.: 6936 509495 • E-
mail: tasonta@mailbox.gr 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, 

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30π.μ. - 9.00 μ.μ. 
Σάββατο: 8.30 - 13:30

Ιωάννινα - Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615

FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΛ. ΚΑΤΣΕΝΟΣ

Χειρουργός  
Ωτορινολαρυγγολόγος

Μετεκπαιδευθείς στην Ωρλ Κλινική του Παιδιατρικού
Παν/κού Νοσοκομείου Armand - Trousseau, Παρίσι •
Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2 (2ος όροφος) 45332 Ιωάν-
νινα www.katsenos.gr • Τηλ. & Fax: 26510 30006 Κιν.:
6944 474555 e-mail: info@katsenos.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Θ. ΛΕΚΚΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
•Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, μέτρηση διαχυ-

τικής ικανότητας, ανάλυση αερίων αίματος, προεγχειρη-
τική εκτίμηση, ιατρείο διακοπής καπνίσματος  
•Ώρες Λειτουργίας Ιατρείου:Καθημερινά 09:00 - 14:00
& 18:00 - 20:30
•Παπάζογλου 16 & Κάνιγγος – Ιωάννινα, τηλ./fax:
26510 34234, κιν.: 697 66 80 725, www.lekkos.gr / e-
mail: info@lekkos.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

XΡΙΣΤΙΝΑ Κ. 
ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΧΕΛΑ 
Msc, Ειδικός Παθολόγος
Δέχεται καθημερινά πρωί 9:00 - 14:00

και απόγευμα 18:00 - 20.30. Τετάρτη απόγευμα και
Σάββατο πρωί με ραντεβού. 28ης Οκτωβρίου 25, Ιωάν-
νινα, τηλ. ιατρείου  2651071992, κινητό:
6973373910, e-mail: kotsanti@yahoo.gr

ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚOΛΑΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓOΣ 
ΩΤΟΡIΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛOΓΟΣ (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας - Διερεύνηση Δυσκαταποσίας
Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α -  Δέχεται με ραντε-

βού
Τηλ: 26510-49006  Κιν: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr - www.egolas.gr 
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

Ελ. Βενιζελου 35 & Μουσών, Πρέβεζα

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ΤΣΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο: Παπάζογλου 4 •Τηλ. 26510 33330, Τηλ.οι-

κίας: 26510 48983. Δέχεται καθημερινά  πρωί και από-
γευμα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
– ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

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

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 6 •Τηλ. 26510 22657,   τηλ. οικίας:

26510 74186 •Ώρες λειτουργίας: 08.30 - 13.30 και 17.30 -
20.30 (Τετάρτη απόγευμα κλειστό)  •Σύμβαση με όλα τα ταμεία.

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΙΜΩΝ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ
Ώρες επισκεπτηρίου: Πρωί: καθημερινά  πλην Σαββάτου 09.00

π.μ. -1.30 μ.μ. - Απόγευμα: καθημερινά 6.00 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Δαγ-
κλή 1, 2ος οροφος (Β΄ κτίριο) •Τηλ.Οικίας:2651044921, •Τηλ. ια-
τρείου: 2651033326,  κιν.: 6942-056871

www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
ΙΟΚΑΣΤΗ ΓΚΟΓΚΟΥ
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία
• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχή-

λου, μαλακών μορίων, οσχέου, μαστού, βρε-
φών-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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Ω.Ρ.Λ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
ΧΕΙΡΟΥΡΓόΣ
Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

XEIΡΟΥΡΓΟΙ
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ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑαθΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΘΑ ΕΛ. ΚΩΣΤΑ
• Κλινικός Διαιτολόγος • Σύμβουλος Διατροφής

• Καθ. Φυσικής Αγωγής

Κοραή 4
Τηλ.: 26510 

- 64416
http://www.livehappylife.eu

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΓΙΟΓΚΑ

ΓΕΛΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

συγχρονη φανοποιϊα - καλιμπρα
καντζελησ παυλοσ

ευαγορα ΠαληκαρΙδη & ανΤωνη σαμαρακη καΤω νεοχωροΠουλο ΙωαννΙνα
Τηλ. Οικίας: 2651043022 Κιν.: 6944922690
E-mail: fanopoieio kantzelispaylos.woedpress.com

Ζωσιμάδων 12, Ιωάννινα 

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
Νούσιας Δημ. Χρυσόστομος

Άνοιγμα & Τοποθέτηση Κλειδαριών Ασφαλείας
Απλές / Θωρακισμένες / Ασφαλείας

Προγραμματισμός & Τροποποίηση
Κλειδιών, Immobilizer & EEPROM
Παντός Τύπου        

Προγραμματισμός 
Τηλεκοντρόλ, 

Γκαραζόπορτας

26510 55555
6932 335400 - 6942 848881

ΑΓΣΙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χαμόγελα και προβληματισμοί
με το τέλος των αγώνων 

Προβληματισμός αλλά και χαμόγελα επικράτησαν στα πλαί-
σια ολοκλήρωσης της Β΄ Φάσης, του Α΄ Ομίλου του Πανελλη-
νίου Πρωταθλήματος στην οποία συμμετείχε η πρωταθλήτρια
ομάδα της ΕΣΚΑΒΔΕ του ΑΓΣΙ με προπονητή τον κο Χρήστο
Μπέγκα με τους Κωστή, Γεωργίτση, Φωτιάδη, Μήτταρη, Κα-
ραθανάση, Γκατζέλη, Νάκο, Μπαλτογιάννη, Μπόλλη, Τζώρτζη,
Τσόλη Ν., Τσόλη Γ. και Δήμου.

Χαμόγελα αισιοδοξίας για την παρακαταθήκη για το μέλλον
που βάζουν οι καλές εμφανίσεις και το πείσμα των παικτών,
που δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσμα λόγω
ελλιπούς προετοιμασίας.

Προβληματισμός για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στον
Ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ένα πι-
θανό «λουκέτο» στα κλειστά γυμναστήρια και προπονητήρια
θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα σωματεία και τα παιδιά
που αθλούνται.

Τελική βαθμολογία: 1. Ίκαροι Σερρών 9 βαθμοί. 2. Κεραυνός
Λάρισας 9 βαθμοί. 3. Διόσκουροι Κοζάνης 9 βαθμοί. 4. Ζαφει-
ράκης Νάουσας 7 βαθμοί. 5. ΚΑΟ Χαλκιδικής 6 βαθμοί. 6. ΑΓΣ
Ιωαννίνων 5 βαθμοί.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Δυο αθλητικά γεγονότα 
με επίκεντρο την Κορωνησία

Δυο σημαντικά αθλητικά γεγονότα, με επίκεντρο την Κορω-
νησία και τις δυνατότητες που έχει στον τομέα του αθλητικού
τουρισμού, διοργανώνονται από τον Δήμο Αρταίων, αυτό το
Σάββατο 31 Ιουλίου 2021. Ο λόγος για τον «17o Κολυμβητικό
Διάπλου Αμβρακικού» και το «4ο Koronisia Sprint Triathlon». 

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε χθες
Κυριακή 25/7/2021 και παρά τους περιορισμούς που επιφέρει
η πανδημία, οι συμμετοχές ήταν αρκετές και από διαφορετικά
μέρη ανά την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός Κολυμβητικός Διάπλους του Αμ-
βρακικού είναι αφιερωμένος στην μνήμη του Φώτη Ζήση, ο
οποίος διετέλεσε Διευθυντής των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα:
-Στις 7 το πρωί, ξεκινά ο Κολυμβητικός Διάπλους από το λι-

μάνι της Βόνιτσας.
-Στις 8:30 ξεκινά από την παραλία της Κορωνησίας το 4ο Ko-

ronisia Sprint Triathlon (750μ κολύμβηση,20χλμ ποδήλατο,
5χλμ τρέξιμο).

Σημειώνεται, πως ο δρόμος από Άρτα (στο ύψος του Μου-
σείου) προς Κορωνησία, θα είναι κλειστός από 8:30 έως 10:00
το πρωί για την ασφαλή διεξαγωγή του Τριάθλου.

Σ
το ΠΕΑΚΙ θα συνε-
χιστούν οι προπο-
νήσεις του ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που από

την Κυριακή επέστρεψε
στην πρωτεύουσα της
Ηπείρου, μετά την ολοκλή-
ρωση της βασικής προετοι-
μασίας στο προπονητικό
κέντρο στη Νάουσα. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή
τη στιγμή για τον προπονητή είναι
η έλλειψη φιλικών παιχνιδιών,
καθώς μέσα από τα οποία θα
μπορούσε να βγάλει πιο ασφαλή
συμπεράσματα για τους παίκτες
του ρόστερ. Σημειώνεται μάλιστα
πως ο ΠΑΣ είναι η μοναδική
ομάδα της SL που δεν έχει κατα-
φέρει να δώσει ούτε ένα φιλικό
παιχνίδι. 

Αναφορικά επίσης με τα μετα-
γραφικά δεν υπάρχουν νεότερες
εξελίξεις, αν και φαίνεται πως
θέμα χρόνου είναι οι τυπικές
ανακοινώσεις για την απόκτηση
τόσο του Οσάουε, όσο και του
γερμανοπολωνού Γκαρντάφσκι,

που θα δοκιμαστεί ωστόσο στις
προπονήσεις των επόμενων ημε-
ρών.

Σε εκκρεμότητα 
η προκήρυξη της Super
League

Στο μεταξύ, ούτε μετά τη χθε-
σινή γενική συνέλευση της
Super League εγκρίθηκε η προ-
κήρυξη του νέου πρωταθλήμα-
τος.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό,
μιας και δεν συγκεντρώθηκε η
απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι
ομάδες που εμφανίστηκαν αρνη-
τικές ως προς την έγκριση ήταν
οι ΠΑΕ Βόλος, Παναιτωλικός,
Αστέρας Τρίπολης, Λαμία, Απόλ-
λωνας Σμύρνης και ΠΑΟΚ, από
τη στιγμή που οι «μικρομεσαίες»
ομάδες της Λίγκας βρίσκονται
ακόμη σε διαπραγματεύσεις για
τηλεοπτικό συμβόλαιο.

«Ναι» στην προκήρυξη είπαν

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ που
διαπραγματεύονται με την Co-
smote, ο Ολυμπιακός και οι ΠΑΕ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, Ατρόμητος, οι
οποίες έχουν ήδη συμβόλαιο με
τη Nova, όπως και ο Άρης που
ήταν απών.

Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει
νέα Γενική Συνέλευση για το ίδιο
θέμα, ενώ η κλήρωση του πρω-
ταθλήματος αναμενόταν να διε-
ξαχθεί κανονικά χθες βράδυ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

Κενό η έλλειψη φιλικών παιχνιδιών 

ZAGORI MOUNTAIN RUNNING
Χιλιάδες συμμετοχές και δυνατότητα για εξέλιξη 

Με περισσότερους από 2000 αθλητές σε όλες τις κατηγορίες των
διαδρομών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή το 10ο
Zagori Mountain Running, ενώ πολλοί περισσότεροι ήταν οι συνο-
δοί, αλλά και λάτρεις της φύσης κα του ορεινού τρεξίματος, που θέ-
λησαν να δουν από κοντά τον αγώνα.

Έτσι, το Zagori Mountain Running φαίνεται πως είναι έτοιμο για το
επόμενο βήμα και την εδραίωση ως ένας αγώνας διεθνούς δυναμι-
κής και αναγνώρισης. 

Τα λόγια του μεγάλου νικητή στον αγώνα των 80 χιλιομέτρων, του
ισπανού Μιγκέλ Ερνάντεζ για το επίπεδο της διοργάνωσης, όπως
όμως και των άλλων αθλητών, του Φώτη Ζησιμόπουλου που τερμά-
τισε στη δεύτερη θέση και άλλων, απλώς έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν την κοινή εκτίμηση, ότι το Zagori Mountain Running, έχοντας
στο πλευρό του χορηγούς, όπως το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑ-
ΓΟΡΙ, μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Την ίδια εκτίμηση
έχουν για τον αγώνα και τη διοργάνωση και εκπρόσωποι των τοπι-
κών αρχών και φορέων που παραβρέθηκαν στο Ζαγόρι το Σάββατο
και την Κυριακή, μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ.
Αμυράς, οι βουλευτές Μαρ. Κεφάλα και Μερ. Τζούφη, ο περιφερει-
άρχης Αλ. Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γ. Σουκουβέλος και
πολλοί άλλοι.

Τον νικητή των 80 χιλιομέτρων ισπανό Ερνάντεζ ακολούθησαν ο
Φώτης Ζησιμόπουλος και ο Απόστολος Τζουμάκας. Στις γυναίκες
πρώτη ήταν η Νικολέτα Τζαβάρα, δεύτερη η Στυλιανή Λεωνιδάκη

και τρίτη η Μάρθα Ξηροφώτου. 
Στα 44 χλμ, πρώτος έκοψε το νήμα, ο Θανάσης Παγουνάδης, και

τον ακολούθησαν ο Αλέξανδρος Τζουμάκας και ο Γιώργος Δημου-
λάς ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, και ακο-
λούθησαν η Δήμητρα Τζαλοκώστα και η Μαρία Μάλαϊ.



Δ
ια ζώσης θα λει-
τουργήσουν τα
πανεπιστήμια από
τον προσεχή

Οκτώβριο, όπως τόνισε σε
συνέντευξή του ο υφυ-
πουργός Παιδείας, Άγγε-
λος Συρίγος.

«Τα μαθήματα από την 1η
Οκτωβρίου ξεκινούν δια ζώσης.
Δεν θα ξανά γίνουν εξ αποστά-
σεως. Τα αμφιθέατρα θα είναι
ανοικτά για όσους έχουν κάνει
εμβόλιο ή έχουν πιστοποιητικό
νοσήσεως. Θα εξετάσουμε τους
όρους που οι υπόλοιποι θα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ή να
είναι μέσα στα πανεπιστήμια» δή-
λωσε στο Mega.

Σε ότι αφορά στις εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν
όπως τον Ιούνιο. «Τα τμήματα θα
αποφασίσουν αν θα γίνουν δια
ζώσης ή εξ’ αποστάσεως», είπε
ο κ. Συρίγος.

Ο κ. Συρίγος αναφέρθηκε και
στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
χαρακτηρίζοντάς τη απαραίτητο
μέτρο για να μπορέσουν να λει-
τουργήσουν τα πανεπιστήμια ως
πανεπιστήμια.

«Τα τελευταία χρόνια εισέρ-
χονται στα ΑΕΙ άτομα με βαθμο-
λογία 1,2 ή 3. Κατά τεκμήριο
αυτά τα άτομα δεν αποφοιτούν
ποτέ. Ένα 35-40% δεν αποφοιτά

ποτέ σε τμήματα με πολύ χαμηλή
βάση εισαγωγής. Μπαίνουν με
πολύ χαμηλούς βαθμούς και δεν
έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα
για να συνεχίσουν σε ακαδη-
μαϊκό επίπεδο» σημείωσε.

«Παλαιότερα ήταν το 10 η ΕΒΕ.
Για αυτό επιλέχθηκε φέτος ως
σύστημα η ΕΒΕ που αφορά στον
μέσο όρο των φοιτητών που δί-
νουν τη συγκεκριμένη χρονιά. Το

πρόβλημα δημιουργήθηκε ει-
δικά στην Αρχιτεκτονική σχολή.
Εκεί φαίνεται ότι τα θέματα ήταν
πολύ εύκολα, οπότε πολλοί
έγραψαν πάνω από το 10. Τα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα έβαλαν
υψηλό συντελεστή για βάση ει-
σαγωγής, με αποτέλεσμα η ΕΒΕ
σε κάποιες Πολυτεχνικές σχολές
να κυμαίνεται στο 14-15» πρό-
σθεσε.
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ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
θεΜαΤα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πωλείται στο Μέτσοβο, διαμέρισμα 130 τ.μ. δίπλα στον κεντρικό
δρόμο,1ος όροφος,πέτρινη επένδυση, αυτόνομη θέρμανση και τζάκι,
2 WC, αποθήκη 20 τ.μ., επιπλωμένο σε άριστη κατάσταση. Τιμή συ-
ζητήσιμη, πληροφορίες στο  τηλέφωνο: 6942202844 

Πωλείται MERCEDES C-Class μοντέλο AVARDGARD του Δεκεμ-
βρίου 2008 με 47.500 χλμ. σε άριστη κατάσταση. 

Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλέφωνο: 6946954150

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

Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσαδήμα 7
στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Προνομιακό σύγχρονο διαμέρισμα 2ου ορόφου, επι-
φάνειας 85τμ., σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννί-
νων(επί 28ης Οκτωβρίου), με ημερομηνία κατασκευής 2010.Το
διαμέρισμα βλέπει σε κήπο και είναι μισθωμένο ως επαγγελμα-
τική χρήση (ιατρείο), με μηνιαίο μίσθωμα 518€ + χαρτόσημο.
Τιμή πώλησης 125.000€. Τηλ. επικοινωνίας 6942050009

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από
τη θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επίχειρηση εστίασης στα Πράμαντα Βορείων Τζου-

μέρκων. Τηλ. Επικοινωνίας 6987066644.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ
• ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χωρι-

στεί σε δύο τμήματα 500 τ.μ. έκαστο στην οδό Βυζαντίου στην Ανατολή
συνδεδεμένο με αποχέτευση, και ύδρευση, με σ.δ. 0,6. Τηλέφωνο:
6974369179, 2651023100 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
• Πωλείται I.X. MERCENTES C  230 Compressor σε αρίστη κατά-

σταση με 75.000 χλμ. Τηλ.: 6951666614   

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στην οδό Ν. Ζέρβα (εντός της

στοάς Πεπόνη) για γραφείο ή οικία. 

Τηλέφωνο: 6948121272, 6945077170

Πωλείται δίπατη μονοκατοικία 142 τ.μ., στο χωριό Χρυσορ-
ράχη του Δήμου Πωγωνίου, μέσα σε ανεξάρτητο οικόπεδο 479 τ.μ.,
σε άριστη κατάσταση, προσήλιο και με εξαιρετική θέα. Πληροφορίες
κ. Βαγγέλης, τηλ. 6940981657.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ : Γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο με μπαλκόνι και
πρόσοψη επί της οδού Καποδιστρίου 59 στο κέντρο της πόλης (έναντι
Στρατολογίας )
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ – ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΤΗΛ. 6976509413 – 26510
46230 

Δια ζώσης τα μαθήματα στα
πανεπιστήμια από τον Οκτώβριο
Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο

Πρόσληψη εκπαιδευτικού-βιολόγου
από τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια

Τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ προσλαμβάνουν εκπαιδευ-
τικό βιολόγο. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας εκπαι-
δευτικού-βιολόγου στα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ μπορούν
να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:cbolonezos@gmail.com από 23 Ιουλίου μέχρι 23 Αυ-
γούστου.

Έμφαση στην ανάγκη προώθησης των νέων τεχνολογιών και των επενδύσεων 

Η ανάπτυξη της Ηπείρου στο Συνέδριο 
του Συμβουλίου Ηπειρωτών 

Ολοκληρώθηκε το 5ο Τακτικό Συνέδριο του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτε-
ρικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά στις 24-25/7/21. Το Συνέδριο έλαβε
την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Ελ-
λήνων, κ. Τασούλα και την υποστήριξη της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Μετά την κήρυξη των εργασιών του Συνε-
δρίου από τον Πρόεδρο του ΠΣΗΕ κ. Δήμου,
χαιρέτισαν ο Μητροπολίτης Μάξιμος, ο Περι-
φερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης, ο Υφυ-
πουργός αρμόδιος για τον απόδημο
ελληνισμό κ. Βλάσης, ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης και ο Πρό-
εδρος ΠΕΔ κ. Ντακαλέτσης.

Την έναρξη της ενότητας των ομιλιών πραγ-
ματοποίησε ο Υφυπουργός Έρευνας και Τε-
χνολογίας κ. Δήμας, ο οποίος αναφερόμενος
και στις Ηπειρωτικές του ρίζες, ανέπτυξε και
παρουσίασε την γενικότερη πολιτική της κυ-
βέρνησης για την στήριξη της καινοτομίας
στην Ελλάδα. Παρουσίασε την εμβληματική
δράση Elevate Greece για την προώθηση της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας και επισήμανε
το χαμηλό ποσοστό startups στην Ήπειρο και
στάθηκε στην ανάγκη να συντονιστούν οι
προσπάθειες για να αντιστραφεί η τάση.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση,
με συμμετέχοντες τους κ. Deutscher, Γενικό
Διευθυντή της TeamViewer Greece, κ. Ναυ-
ρόζογλου, Διευθύνων Σύμβουλο της Natech,
κ. Κούτλα, Διευθύνων Σύμβουλο της Akros
Food Limited και με συντονιστή τον Δρ Γερο-
γιάννη για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής στην προσπάθεια να καταστεί πόλος
έλξης για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Όλοι

οι συμμετέχοντες εξήραν το υψηλό ποσοστό
καταρτισμένου προσωπικού και επισήμαναν
ότι η αναβάθμιση των υποδομών, για παρά-
δειγμα περισσότερες απευθείας πτήσεις από
τα Γιάννενα σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς,
θα βελτιώσει κατά πολύ την προσπάθεια ανά-
δειξης των Ιωαννίνων σε ψηφιακό κέντρο και-
νοτομίας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια διε-
ξοδική συζήτηση που ανέδειξε την προσπά-
θεια του Πανεπιστημίου στην στήριξη της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ο κ.
Γκωλέτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε λεπτομερώς
στις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα τόσο
για την νεοφυή επιχειρηματικότητα όσο και
για την διασύνδεση των αποφοίτων με την
αγορά εργασίας. Από την πλευρά του ο κ.
Νίκου, Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, ανέδειξε την τεχνολογική διάσταση της
προσφοράς του Πανεπιστημίου και την υψη-
λού επιπέδου ερευνητική δυνατότητα και
ετοιμότητα του Πανεπιστημίου να συνεργα-
στεί με την τοπική βιομηχανία για να συν-δη-
μιουργήσει προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Το πρώτο μέρος των ομιλιών ολοκληρώ-
θηκε με την παρουσίαση του κ. Ηλιάδη, Διευ-
θυντή Προσέλκυσης &Υποστήριξης
Επενδύσεων – Enterprise Greece, ο οποίος
σκιαγράφησε την τρέχουσα κατάσταση ανα-
φορικά με το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα,
και στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες της περιο-
χής. Ενώ κάλεσε, τους απόδημους που ενδια-
φέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα να
εκ-μεταλλευτούν το νέο καθεστώς, που με-

ταξύ άλλων μειώνει και την γραφειοκρατία.
Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συνεδρία

στην οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
γλωσσομάθειας και σύνδεσης της απόδημης
νεολαίας με την Ήπειρο. Ομιλητές ο κ. Χρυ-
σουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αποδήμου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
καθώς και ο κ. Αλμπάνης, Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, παρουσιά-
στηκαν δύο καλές πρακτικές ατόμων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα γλωσσομάθειας
κατά το παρελθόν και επισήμαναν το πόσο
καλές εντυπώσεις αποκόμισαν από την συμ-
μετοχή τους και πόσο τους βοήθησε να κρα-
τήσουν τους δεσμούς τους με την περιοχή.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνε-
δρίου ολοκληρώθηκαν με την Βράβευση
προσωπικοτήτων που διακρίνονται για το
έργο τους σε διάφορους τομείς. Βραβεύτηκε
ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας για την
προσφορά του στην πολιτική. Κατά την παρα-
λαβή του βραβείου έδωσε τα εύσημα στο
ΠΣΗΕ για την πετυχημένη και επίκαιρη θεμα-
τολογία του Συνεδρίου. Ο κ. Γείτονας, Ιδρυτής
των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, ο οποίος βρα-
βεύτηκε για την προσφορά του στην παιδεία,
εξέφρασε την θλίψη του για την απόφαση να
κλείσει η Σχολή Βελλάς, στην οποία μαθή-
τευσε και ο ίδιος. Ακολούθησε η βράβευση
των Ιδρυτών της Βιομηχανίας ΒΙΚΟΣ, στον
τομέα της επιχειρηματικότητας και του πατέρα
Αντωνίου, Ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου
για την κοινωνική του προσφορά.

Την Κυριακή 25 Ιουλίου οι εργασίες του συ-
νεδρίου συνεχίστηκαν αποκλειστικά με την
συμμετοχή των Συνέδρων του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών του Εξωτερικού.
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Αυστηροποιούνται οι όροι 
αποφυλάκισης καταδίκων
Στο υπουργικό συμβούλιο οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Με προσέλευση η
εθελοντική αιμοδοσία 

Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική ήταν η συμμε-
τοχή και ανταπόκριση εθελοντών αιμοδοτών, στην
ανοιχτή αιμοληψία που διοργάνωσε το παράρτημα
Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη
συνεργασία της εθελοντικής ομάδας των Paguristas,
της ΕΑΥΝΙ, του Συλλόγου Πυροσβεστικών Υπαλλή-
λων, του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, του Συλ-
λόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου
Τριτέκνων. 

Η θερινή περίοδος είναι από τις πλέον δύσκολες για
τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων της πόλης
και ολόκληρης της χώρας, ενώ και η πανδημία έχει
επιδράσει καθοριστικά στη μειωμένη προσέλευση
εθελοντών αιμοδοτών για διάφορους λόγους. 

Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών στη διορ-
γάνωση ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική, με τον πρό-
εδρο του παραρτήματος Ιωαννίνων του Ερυθρού
Σταυρού Κων. Ντακαλέτση, να αναφέρεται επίσης και
στην εδραίωση της συνεργασίας του παραρτήματος
με πολλούς φορείς και συλλόγους ώστε να διοργα-
νώνονται συνεχώς αντίστοιχες πρωτοβουλίες και
δράσεις.

Συνεχίζεται η
δραστηριότητα του
ΚΚΕ 

Συνέχεια στην πολιτική δραστηριότητα δίνει η Τ.Ο.
Ιωαννίνων του ΚΚΕ με σύσκεψη που πραγματοποίησε
η ΚΟΒ Κατασκευών την Παρασκευή στην πλατεία της
Ανατολής.

Η ομιλία έγινε από τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος της
ΚΕ και Γραμματέα της Ε.Π. Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευ-
κάδας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αποφάσεις του
21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ καθώς και στις πολιτικές
εξελίξεις και τη θέση του ΚΚΕ για αυτές. Βασικά ζη-
τήματα της επικαιρότητας που συζητήθηκαν ήταν το
ζήτημα των εμβολιασμών και τη στάση του ΚΚΕ σε
σχέση με την υποχρεωτικότητα, αλλά και τους χειρι-
σμούς της κυβέρνησης για την πανδημία  με επιχεί-
ρημα πως έχουν κριτήριο τα κέρδη λίγων και όχι την
υγεία του λαού. Ακόμη αναφορά έγινε στις διεθνείς
εξελίξεις με κυρίαρχο το ζήτημα της αυξανόμενης
τουρκικής προκλητικότητας μετά και την επίσκεψη
του Ερντογάν στην Κύπρο.

Ενστάσεις για 
το «Τουρισμός 
για Όλους» 

Άνοιξε η διαδικασία ενστάσεων για το πρόγραμμα
«Τουρισμός Για Όλους». Συγκεκριμένα, σε συνέχεια
της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων δικαιούχων
και αποκλειομένων του προγράμματος (τους οποίους
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.tou-
rism4all.gov.gr), από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και
έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, οι
υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμ-
μετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής έν-
στασης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους
κωδικούς TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η
αίτησή τους.

Η ένσταση (μία κατά το μέγιστο ανά υποψήφιο) πρέ-
πει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να συνοδεύε-
ται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.

Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί
ο οριστικός πίνακας και έπεται η διαδικασία της κλή-
ρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές εγκεκριμένες αιτήσεις
έφτασαν στις 308.696 ενώ οι απορριφθείσες στις
70.888.

Σ
το Υπουργικό Συμβούλιο της
Δευτέρας, συζητήθηκαν οι ση-
μαντικές αλλαγές που εισηγή-
θηκε το Υπ. Δικαιοσύνης

σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα. Στο
εξής αυξάνεται η προστασία των ευπα-
θών και των ανηλίκων, όπως και των
θυμάτων κακοποίησης και έμφυλης
βίας, ενώ η απόλυση καταδίκων υπό
όρους αυστηροποιείται.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις τρο-
ποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώ-
δικα αφορούν:

Α. Γενετήσια εγκλήματα και άλλα ιδιαίτερης
απαξίας:

-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας
(π.χ. βιασμός και κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκ-
βίαση): 

- Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρο-
νιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της ποινής (από
2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό
τα 4/5 της ποινής (από 3/5).

- Σε περίπτωση καταδίκης σε  ισόβια κάθειρξη,
το κατώτατο όριο παραμονής πραγματικής έκτι-
σης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 έτη
(από 16).

- Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της
κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική
επιτήρηση (αντίθετα με σήμερα).

-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας
(π.χ. ομαδικός βιασμός, βιασμός ανηλίκου, θα-
νατηφόρα ληστεία, ανθρωποκτονία) προβλέπε-
ται μόνον η ποινή της ισόβιας κάθειρξης
(σήμερα εναλλακτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη).

Για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ
συγγενών αυστηροποίηση των  ποινών σε όλες
τις περιπτώσεις:

- Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της
αιμομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ
έγινε πλημμέλημα για όλους τους τρόπους τέ-
λεσης).

-Για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας για τους ανηλίκους αυτεπάγγελτη δίωξη
(διωκόταν κατ’ έγκληση για ενηλίκους και ανη-
λίκους).

-Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν
τελείται στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης (εργασία
κλπ): 

Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση).
Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευ-

κτικά με χρηματική ποινή).
-Για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευ-

θερίας σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η πα-
ραγραφή έως την ενηλικίωση και για 1 έτος,
εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα και 3 έτη
εφόσον είναι κακούργημα (πλημμέλημα
18+1=19 ετών, κακούργημα 18+3=21 ετών).

Β. Περιβαλλοντικά εγκλήματα
-Για περιβαλλοντικά εγκλήματα (εμπρησμός

δασών, πλημμύρα, έκρηξη) αυστηροποιείται το
πλαίσιο ποινών και προβλέπεται:

Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων 
Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περί-

πτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος 
Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους

που είχε  επιβαρυντικές επιπτώσεις  στο περι-
βάλλον. 

-Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας: Προβλέπεται αρμοδιότητα και του εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει την
διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της
υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτε-
ραιότητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί
κακουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκ-
μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυ-
πουργός  κ. Γιώργος Κώτσηρας ενημέρωσαν για
το νομοσχέδιο κύρωσης της Σύμβασης της
Χάγης για Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται
η Σύμβαση της Χάγης του 2000 για την προστα-
σία των ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις, με
γνώμονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν.
Η Σύμβαση αφορά ενηλίκους που, για λόγους
σωματικής ή διανοητικής ανεπάρκειας, δεν μπο-
ρούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις

τους, περιουσιακού ή προσωπικού χαρακτήρα
και χρήζουν προστασίας. Εφαρμόζεται ειδικό-
τερα σε περιπτώσεις, στις οποίες ευάλωτοι, υπό
την παραπάνω έννοια, ενήλικες βρίσκονται σε
Κράτος άλλο από αυτό της ιθαγένειάς τους.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία ορι-
σμένης κατηγορίας ενηλίκων προσώπων και
συγκεκριμένα των ατόμων που εξαιτίας κάποιας
αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών
τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστα-
τεύσουν τα συμφέροντά τους. Με την κύρωσή
της, η Ελλάδα προσαρμόζεται στο  διεθνές νο-
μικό περιβάλλον και ενισχύει το νομικό πλαίσιο
προστασίας της ευαλωτότητας. Συγκεκριμένα,
οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής:

-Η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων
ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις.

-Η διασφάλιση των προσωπικών και περιου-
σιακών συμφερόντων του ενηλίκου και ο σεβα-
σμός της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του,
με την καθιέρωση ενός ασφαλούς νομικού
πλαισίου.

-Η διευκόλυνση της παροχής δικαστικής προ-
στασίας και εκπροσώπησης των ευάλωτων ενη-
λίκων.

-Η ενίσχυση της πληθυσμιακής κινητικότητας
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών (στο πλαίσιο
και της εκπεφρασμένης ανάγκης σε επίπεδο
Ε.Ε. για ενίσχυση της προστασίας των ευάλω-
των ενηλίκων).

-Η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των νομι-
κών συστημάτων των κρατών που υπέγραψαν
τη Σύμβαση, σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την ανα-
γνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστα-
σίας των ενηλίκων.

-Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως
προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλει την Περιφερειακή Αρχή μέσω γρα-
πτής ανακοίνωσης στην οποία αναφέρεται πως η Περιφερειακή Αρχή αρ-
νήθηκε να διαβιβάσει την πρόσκληση στην Ημέρα Μνήμης των 152
εκτελεσθέντων από τους Ναζί στη Μουσιωτίτσα, στους επικεφαλής των
Περιφερειακών Παρατάξεων επειδή αποκλειόταν ο εκπρόσωπος της
«Χρυσής Αυγής». 

«Προέβαλε γραφειοκρατικούς –ανύπαρκτους- λόγους για να δηλώσει
αδυναμία απέναντι στην απολύτως λογική παράκληση να μην κληθεί ο
σύγχρονος εκφραστής των Ναζί στην ημέρα μνήμης ενός χωριού που
συνεχίζει να θρηνεί και να τιμά 152 θύματά τους.

Η Περιφερειακή Αρχή, ακολουθώντας την κεντρική γραμμή της ΝΔ που

θέλει να δείχνει ότι είναι «περασμένα ξεχασμένα» τα εγκλήματα της Χρυ-
σής Αυγής αφού ο ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης βρί-
σκεται στην φυλακή, που ανέκαθεν αναγνώριζε τα δημοκρατικά
δικαιώματα των συνεχιστών του ναζισμού σε μια αποκαλυπτική εξίσωση
του θύματος με το θύτη, συνεχίζει να αγκαλιάζει και να προστατεύει τον
εκλεγμένο της Χρυσής Αυγής στο Περιφερειακό Συμβούλιο επειδή δια-
τηρεί την έδρα που κέρδισε ως εκπρόσωπος της ΧΑ αλλά έχει δηλώσει
ότι αποχώρησε από το «κόμμα». Ως απάντηση, σε αγαστή συνεργασία, ο
εκλεγμένος με τη ΧΑ στο περιφερειακό συμβούλιο στηρίζει και ενίοτε
υπερθεματίζει τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της πλειοψηφίας», σημει-
ώνεται σε ανακοίνωση.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

Καταγγελία για τον μη αποκλεισμό του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής 


