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• Θα γίνουν αλλαγές στον
«Κλεισθένη 1», τόνισε από
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Εσωτερικών Πάνος 
Σκουρλέτης

• «Ισοπεδωτική η 
προσπάθεια που γίνεται 
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Σημαντικά ευρήματα μιας έρευνας
με Γιαννιώτικη υπογραφή
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο ΦΕΚ 442/25-4-2018 (τ.Γ’)

δημοσιεύτηκε η αριθμ. 9091/19-

1-2018 Προκήρυξη πλήρωσης

της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως

εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ.

Γραμματ. 26510-07475)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

-Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη

βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο

«Λατινική Φιλολογία» του

Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Η προθεσμία υποβολής υποψη-

φιοτήτων και δικαιολογητικών

λήγει στις 04-07-2018.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5858

Καλούνται οι ενδιαφερόμε-

νοι που έχουν τα τυπικά προ-

σόντα να υποβάλουν

ηλεκτρονικά την αίτηση υποψη-

φιότητας και όλα τα αναγκαία

για την κρίση δικαιολογητικά

στο πληροφοριακό σύστημα

«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella

.minedu.gov. gr) και στη συνέ-

χεια να υποβάλουν στη Γραμ-

ματεία του Τμήματος

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων το φάκελο της υπο-

ψηφιότητας τους, όπως αναφέ-

ρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της

προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες οι υποψήφιοι να απευθύ-

νονται στη Γραμματεία του

Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέ-

φωνα 26510-07475 (Διεύθυνση:

Παν/πολη Ιωαννίνων - 451 10).

Ιωάννινα, 03-05-2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Τ
ο λογοτεχνικό αρι-
στούργημα της Ινές
Κανιατί «Η Τρελο-
βγενιώ», σε σκη-

νοθεσία Βασίλη Κονταξή,
θα ερμηνεύσει η Κατερίνα
Τσολίγκα μαζί με τους:
Θανάση Σιαμαλέκα, Αλέ-
ξανδρο Ντάκη και Γιώργο
Καραγιάννη στις 18, 19,
20 , 25, 26 & 27 Μαΐου,
ώρα 21.30 στο Πολυθέα-
τρο. 

Η Τρελοβγενιώ είναι μια γυ-
ναίκα μόνη που μεγαλώνει τη
νόθα κόρη της σε ένα χωριό της
Κάτω Ιταλίας, κάνοντας όποια
δουλειά περνάει από το χέρι της
για να τα καταφέρει, πάντοτε
μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο του
κοινωνικού και οικογενειακού
αποκλεισμού μέσα στο οποίο την

έχουν εντάξει.  Έπειτα από χρό-
νια, η κόρη της φέρνει στον νου
της και αναστοχάζεται την τρα-
γική ιστορία της μητέρας της, την
οποία ξεδιπλώνει σε μια βιωμα-
τική αφήγηση, προσφέροντας
κυρίως στον θεατή την αίσθηση
του απόλυτου συναισθηματικού
δεσμού μαζί της αλλά και της

απόλυτης αγάπης.
Η Ινές Κανιάτι γεννήθηκε στις

21 Φεβρουαρίου του 1937 στο
χωριό Monclar στην στην νοτιο-
δυτική Γαλλία. Ήταν μέλος πολύ-
τεκνης αγροτικής οικογένειας με
γονείς Ιταλούς μετανάστες. Τη
δεκαετία του ‘70 δίδαξε Λογοτε-
χνία στο Παρίσι στο Lycée Car-

not. Το λογοτεχνικό της έργο, αν
και μικρό, είναι πολύ αξιόλογο
και πολυβραβευμένο. Πέθανε
στις 7 Οκτωβρίου του 2007.

Η παράσταση απευθύνεται σε
θεατές άνω των 12 ετών.

Γενική είσοδος: επτά (7) ευρώ. 
Τηλέφωνα κρατήσεων:

6984894189 & 2651022995. 

«Η ΤΡΕΛΟΒΓΕΝΙΩ»

Το λογοτεχνικό αριστούργημα της 
Ινές Κανιατί στο Πολυθέατρο

Η
Πειραματική Θεατρική Σκηνή του Καλλιτεχνι-
κού Σωματείου «Οι Αθεράπευτοι» παρουσιάζει
«Το Ημερολόγιο της Άννα Φρανκ», της μικρής
Γερμανοεβραίας που κρυβότανε από τους ναζί,

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το βιβλίο - σταθμός έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες, έχει διαβα-
στεί από εκατομμύρια ανθρώπους και έχει κερδίσει το βραβείο Πού-
λιτζερ ( το 1955).

Η προσαρμογή του κειμένου και η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη
Παπαγιαννάκη. Μαζί του, τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Ανδρονίκη
Βούκια (Άννα Φρανκ), Κατερίνα Αρλέτου, Γιώργος Μπολονέζος,
Σπύρος Γεροστάθης, Χριστίνα Βάρφη, Δήμητρα Τσιγγέλη, Καλο-
μοίρα Τσιλαλή, Αστέριος Τουβλατζής & Νικόλας Αναστασιάδης.

Στο Θέατρο της Στοάς Ορφέα, το Σάββατο 19/5 στις 9:15μ.μ. & την
Κυριακή 20/5 στις 8μ.μ., με γενική είσοδο 5€.

Τηλέφωνα κρατήσεων: 698-198-1067 & 698-198-1058.

«ΟΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ» 

Η Πειραματική
Θεατρική Σκηνή

παρουσιάζει
«Το Ημερολόγιο
της Άννα Φρανκ»
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«Βήμα» για την παρουσίαση σημαντικών
αρχαιολογικών ευρημάτων

Μ
πορεί το σχέδιο
νόμου για την συγ-
χώνευση του ΤΕΙ
Ηπείρου με το Πα-

νεπιστήμιο Ιωαννίνων να μο-
νοπωλεί τις τελευταίες ημέρες
το ενδιαφέρον της ακαδημαϊ-
κής και όχι μόνο κοινότητας,
ωστόσο πίσω από τα … φώτα
τις δημοσιότητας, το Πανεπι-
στήμιο και οι επιστήμονές του,
συνεχίσουν να καινοτομούν.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανα-
κοίνωσε ότι «σε συνέχεια των
αποφάσεων για επιχορήγηση Πανε-
πιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας,
των οποίων το επιστημονικό και
ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται
στα νησιά, εγκρίθηκε από τον Υφυ-
πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής η χορήγηση ποσού 2,500
€, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
τη διοργάνωση του 1ου Επιστημονι-
κού Συνεδρίου για το Βαθύ Αστυπά-
λαιας».

Το συνέδριο διοργανώνεται το
Σάββατο 14 Ιουλίου στη Χώρα του
νησιού και έχει ως θέμα «Βαθύ
Αστυπάλαιας - Πέντε χρόνια έρευνας
σε ένα διαχρονικό παλίμψηστο του
Αιγαίου». Οι αρχαιολογικές έρευνες
που έχουν γίνει στο Βαθύ Αστυπά-
λαιας αποδεικνύουν ότι αυτός ο μι-
κρός οικισμός των αρχών της 3ης
χιλιετίας π.Χ. διαδραμάτιζε έναν ση-
μαντικό και διαχρονικό ρόλο στην
εποπτεία των θαλάσσιων δρόμων
του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, συν-
δυάζοντας κυκλαδικά, δωδεκανη-
σιακά και μικρασιατικά στοιχεία στον
πολιτισμό του.

Το συνέδριο που θα αποτελέσει το
«βήμα» για την παρουσίαση των αρ-
χαιολογικών ευρημάτων και των επι-
στημονικών απόψεων, πρόκειται να
αναδείξει την κομβική σημασία που
είχε η Αστυπάλαια κατά τους προ-
ϊστορικούς, ιστορικούς και πρώιμους
χριστιανικούς χρόνους. Ο Υφυπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, τόνισε πως η στήριξη των
νησιωτικών ερευνητικών έργων των
πανεπιστημιακών ομάδων της χώρας
αποτελεί μια συνειδητή επιλογή,
καθώς δίνεται η ευκαιρία να έρθει
στο φως ο αρχαιολογικός πλούτος
των νησιών και η ιστορία τους και να
δημιουργηθεί επιπλέον τουριστικό
ενδιαφέρον που θα αυξήσει την επι-
σκεψιμότητα σε αυτά.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιεί-
ται στο φιλόξενο μοναστήρι της Ρο-
διάς (Χώρα Αστυπάλαιας), θα
μιλήσουν 25 ειδικοί επιστήμονες από
διάφορες χώρες (Αγγλία, Ολλανδία,
Κύπρος) και ερευνητικά κέντρα (Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο
Πατρών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), που
μετέχουν στην έρευνα.

Τα τελευταία ευρήματα

Τα «Πρωινά Νέα» πριν ένα χρόνο
είχαν παρουσιάσει στο αναγνωστικό

κοινό τη σημαντική αυτή έρευνα, που
εφέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια
συστηματικής ανασκαφής, και τα
αποτελέσματα της οποίας θα παρου-
σιαστούν στους νησιώτες και τους
επισκέπτες του νησιού.

Διευθυντής των ανασκαφών είναι
ο Αναπληρώτης Καθηγητής Προϊστο-
ρικής Αρχαιολογίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Ανδρέας Βλαχόπουλος, ο
οποίος σε συνεργασία με  πολυμελή
ομάδα, ερευνά επιστημονικά την πε-
ριοχή.

Τα ευρήματα τα τελευταία χρόνια
είναι πολλά, με πιο πρόσφατη την
αποκάλυψη μιας παλαιοχριστιανικής
βασιλικής, πιθανότατα του 6ου
αιώνα. Το ενδιαφέρον πολύχρωμο
ψηφιδωτό δάπεδο του ναού αναφά-
νηκε το 2017 στον πυθμένα ενός στι-
βαρού τάφου, ύστερων βυζαντινών
χρόνων. Το ψηφιδωτό απεικονίζει
πλοχμούς (διακοσμητικά σχήματα
που μοιάζουν με πλεξούδα) που πε-
ριτρέχουν τετράγωνα με κισσό-
φυλλα.

Η παλαιοχριστιανική βασιλική εντο-
πίστηκε δίπλα σε έναν ελληνιστικό
πύργο του 4ου αι. π.Χ., με χρήση
μέχρι τα Ρωμαϊκά χρόνια, απ’ όπου
ουσιαστικά φρουρές ασκούααν τον
έλεγχο στη στενή είσοδο του κόλ-
που, αλλά και σε όλη την περιοχή,
χάρη σε ένα δίκτυο δύο ακόμα πύρ-
γων. 

Η ψηφοθετημένη βασιλική είναι
ένα μόνο από τα ευρήματα της ανα-
σκαφής του 2017, τα οποία ανακοι-
νώθηκαν την περασμένη Κυριακή
από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική
Εταιρεία, υπό την αιγίδα της οποίας
τελεί η έρευνα στο Βαθύ Αστυπά-
λαιας.

Πολλά τα ερωτήματα,
που αναζητούν 
απαντήσεις

Το Βαθύ είναι φυσικά προστατευ-
μένη χερσόνησος, που ελέγχει την
από θαλάσσης στενή πρόσβαση από
το πέλαγος προς τον ομώνυμο
κόλπο, εξασφαλίζοντας την πλήρη
εποπτεία μιας ευρείας θαλάσσιας και
χερσαίας περιοχής. Στην απόληξη
της χερσονήσου, στο ακρωτήριο Ελ-
ληνικό, ιδρύθηκε την πρώιμη 3η χι-
λιετία π.Χ. ακρόπολη, της οποίας
ογκολιθικοί περίβολοι, αναλημματι-
κοί τοίχοι και οικιστικά λείψανα είναι
σήμερα ορατά σε ικανή έκταση. Μο-
ναδικές βραχογραφίες σημαίνουν τα
σύμβολα πλούτου και ισχύος της κοι-
νότητας (πλοία, εγχειρίδια). Στην
ανώτερη επιφάνεια του ακρωτηρίου,
στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., οικοδο-
μήθηκε τετράγωνος πύργος με περι-
βάλλοντα βοηθητικά κτήρια. Στα
λείψανα αυτών των κτηρίων ιδρύ-
θηκε η βασιλική, που είδαμε πιο
πάνω. Στα μέσα του 20ού αιώνα, στο
εσωτερικό του πύργου χτίστηκε
ασβεστοκάμινος, που έλιωνε τα βρά-

χια του ακρωτηρίου και έδινε δουλειά στον λιγο-
στό πληθυσμό του απέναντι χωριού μέχρι τη δε-
καετία του 1970.

Όπως σημείωσε ο κ. Βλαχόπουλος «κλείνοντας
την πενταετία συστηματικής ανασκαφής, έχουμε
την ευκαιρία να καταγράψουμε σε ένα μικρό συ-
νέδριο όλα τα αρχαιολογικά μνημεία που τεκμη-
ριώσαμε έως σήμερα στο πεδίο και να τα
συνθέσουμε ως ιστορική πληροφορία, ώστε να τα
ανακοινώσουμε στους νησιώτες και σε όλους τους
ενδιαφερόμενους για την ιστορία του νησιού».

«Η ανασκαφή», σύμφωνα με τον κ. Βλαχό-
πουλο, «πιο πολλά ερωτήματα θέτει, παρά απαν-
τήσεις σε όλα όσα θα θέλαμε να γνωρίζουμε δίνει.
Αλλά αυτή είναι, όμως, η ικανοποίηση της έρευ-
νας».

Από τα πιο σημαντικά, αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος ευρήματα, τα οποία «γεννούν» ερωτήματα
είναι και το νεκροταφείο βρεφών που ανασκάπτε-
ται στο Βαθύ. 

Οι επαπόθεση των νεογέννητων βρεφών σε αγ-
γεία δικαιολογείται μεν λόγω της υψηλής θνησι-
μότητας κατά την 3η χιλιετία π.Χ., αλλά επειδή κάτι
τέτοιο δεν έχει βρεθεί έως σήμερα στο Αιγαίο ανα-
ζητούμε την ερμηνεία του εθίμου, αλλά και των
κατασκευών, εντός των οποίων είχαν αποτεθεί
προσεκτικά τα μωρά. Η διαδικασία που εφαρμό-
στηκε για την ταφή τους είναι ο εγχυτρισμός, δη-
λαδή η εναπόθεση των νεκρών βρεφών μέσα σε
πήλινα αγγεία.

«Αυτό που κερδίσαμε από την προσεκτική αν-
θρωπολογική έρευνα και τη μικρο-ανασκαφή των
εγχυτρισμών είναι σημαντικό: βρήκαμε ότι τα
μωρά είχαν δεχτεί μικρά δώρα ως κτερίσματα (λί-
θινα εργαλεία, κοσμήματα από κοχύλια κλπ), ενώ
σε μια περίπτωση τα αγγεία είχαν τοποθετηθεί
επάνω σε πυκνό στρώμα θαλασσινών χαλικιών,
ίσως επειδή πίστευαν ότι οι νεκροί ταξιδεύουν
μέσα από τη θάλασσα για να περάσουν στην αι-
ωνιότητα» όπως ανέφερε.

Στο ανώτερο πλάτωμα του ακρωτηρίου,
επάνω στα λείψανα του συγκροτήματος
του πύργου (με μαύρο) ιδρύθηκε τρίκλιτη 
παλαιοχριστιανική βασιλική (με γαλάζιο)
του 6ου αιώνας. Αποτύπωση: Θ. Μπιλής, 
Μ. Μαγνήσαλη (αρχιτέκτονες)

Το ακρωτήριο Ελληνικό στον κόλπο Βαθύ. Στις βραχώδεις αναβάθρες του ανθρώπινη δραστηριότητα (περίβολοι και κτήρια 
με βραχογραφίες, εγχυτρισμοί κλπ) τεκμηριώνονται από την πρώιμη περίοδο της Πρωτοκυκλαδικής εποχής (3200-2800 π.Χ.)

Μαρμάρινο 
κόσμημα (περίαπτο)

από κυκλαδίτικο
λευκό μάρμαρο 
(π. 3000 π.Χ.)

Γενική άποψη
της βασιλικής.
Στον πυθμένα
ενός στιβαρού
τάφου, ύστερων
χρόνων,
αναφάνηκε 
το πολύχρωμο
ψηφιδωτό 
δάπεδο του
ναού.

Το ψηφιδωτό
της βασιλικής
απεικονίζει 
πλοχμούς που 
περιτρέχουν 
τετράγωνα.

Στο καλύτερα
διατηρημένο
παριστάνεται
πλοχμός κισσού.
Σχέδιο: Ν. 
Σεπετζόγλου.

Συνέδριο διοργανώνεται στη Χώρα Αστυπάλαιας, το Σάββατο 14 Ιουλίου • Τι αποκάλυψε η πενταετής
διεπιστημονική αρχαιολογική έρευνα, σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών Ανδρέα 

Βλαχόπουλο, αν. καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΘΕΜΑΤΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
η κοινότητα Κρυοπηγής

Λόγω των εκτεταμένων κατολισθήσεων που κατέστρεψαν καλλιέργειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

Ενημερωτικές ημερίδες για Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
Ενημερωτικές ημερίδες για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στο

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΉπειρος2014-2020 διοργανώνονται στις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου σε συνεργασία της Περιφέρειας και των
Επιμελητηρίων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.Στο πλαίσιο των
ενημερωτικών ημερίδων, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Ήπειρος 2014-2020 θα παρουσιάσουν αναλυτικά τη νέα πρόσκληση «Ηλε-

κτρονικό επιχειρείν (e-business)», καθώς και τις προσκλήσεις(που βρίσκονται
σε στάδιο προδημοσίευσης) «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» και «Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για
την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα». 

Το πρόγραμμα των ημερίδων έχει ως εξής:
- 16 Μαΐου, ώρα 19:30, στην αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελη-

τηρίου Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 55, Ηγουμενίτσα)
- 23 Μαΐου,  ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο Du Lac,  Ιωάννινα
- 4 Ιουνίου, ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρου του Επιμελητηρίου Άρτας

(Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου – 2ος όροφος)
- 6 Ιουνίου, ώρα 19.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέ-

βεζας (Δωδώνης 47, Πρέβεζα).

Τ
ην αποδοχή του αιτήματος του
Δήμου και της Περιφέρειας
για την κήρυξη σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης της κοινότη-

τας Κρυοπηγής Πρέβεζας, λόγω των
εκτεταμένων κατολισθήσεων που κα-
τέστρεψαν καλλιέργειες τον περα-
σμένο Μάρτιο, ανακοίνωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης, στους κατοίκους της περιοχής,
με τους οποίους συναντήθηκε κατά
την διάρκεια της πρώτης ημέρας της
επίσκεψής του στην Πρέβεζα.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του στους δημοσιο-
γράφους, ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε
ότι η κήρυξη της κοινότητας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης «είναι ο δρόμος που θα μας
οδηγήσει και σε αυτά τα οποία πρέπει να γί-
νουν, αλλά και στο θέμα της αντιμετώπισης
των αποζημιώσεων κάποιων καλλιεργητών,
διότι από ό,τι είδα εδώ, έχουν πληγεί καλλιέρ-
γειες ετών που αντιλαμβάνεστε για αυτούς
τους ανθρώπους είναι η ίδια τους η ζωή, είναι
το εισόδημά τους. Όσο μπορούμε πιο έγκαιρα
και πιο γρήγορα θα προσπαθήσουμε να οργα-
νώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν
προκύψει».

Μιλώντας με τους κατοίκους, ο κ. Σκουρλέ-
της εξήρε τον ρόλο του ΙΓΜΕ, το οποίο κλή-
θηκε από τους κατοίκους να διερευνήσει το
φαινόμενο των κατολισθήσεων, επιβεβαι-
ώνοντας τον σημαντικό του ρόλο, ενώ θύμισε
ότι οι κυβερνήσεις πριν το 2015, το προόριζαν
για κλείσιμο.

Οι κάτοικοι, του μετέφεραν επίσης το αίτημα
για ένταξη της κοινότητας στα μαρτυρικά
χωριά, καθώς το 1944 τα γερμανικά στρατεύ-
ματα Κατοχής, εκτέλεσαν είκοσι τρείς κατοί-
κους του χωριού. Ο Υπουργός Εσωτερικών
υποσχέθηκε να εξετάσει το αίτημα και άφησε
λίγα λουλούδια, στο μνημείο των εκτελεσθέν-
των.

Στην εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: Πα-
ρουσίαση του έργου LIFE AGROMINE: Δρά-
σεις, Στόχοι και Αναμενόμενα Οφέλη, η
οποία πραγματοποιήθηκες σήμερα, στην Αί-
θουσα Θεάτρου Πέλλος και Αλέκα Κατσέλη
στο ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα βρέθηκε η αν-
τιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης, Βάσω
Μέγα.

Στον χαιρετισμό της η κ. Μέγα τόνισε με-
ταξύ άλλων τη σημασία που έχουν τέτοιες
ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα, ενώ στάθηκε ιδιαί-
τερα στην ανάγκη να οικοδομηθούν ισχυρές
συνεργασίες.

«Ο Δήμος Ιωαννιτών αλλά κι εγώ προσω-
πικά ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τον
πρωτογενή τομέα είμαστε πάντα θετικοί να
εγκαινιάσουμε νέες συνεργασίες με την
ακαδημαϊκή κοινότητα σε ζητήματα που
αφορούν τόσο τη ζωική όσο και τη φυτική

παραγωγή, γνωρίζοντας το αξιόλογο επιστη-
μονικό και ερευνητικό δυναμικό που διαθέ-
τει η περιοχή μας.

Έχουμε ήδη διοργανώσει μια ενδιαφέ-
ρουσα ημερίδα με τίτλο ‘Κήποι Κουζίνας’ και
ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες»,
ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Μέγα.

Το έργο LIFE AGROMINE αποσκοπεί στη
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας
διαχείρισης εδαφών και αποβλήτων πλού-
σιων σε Ni. 

Το έργο αναφέρεται σε μια οικολογικά
αποδεκτή εναλλακτική μέθοδο εξόρυξης του
νικελίου, που θα μπορούσε να προσφέρει
λύση απέναντι στις κλασικές μεθόδους,
καθώς και την παροχή βιομάζας για την το-
πική παραγωγή ενέργειας.

Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται σ’ έναν
αγρό 3 στρεμμάτων σε σερπεντινικό υπόβα-
θρο (μέση τιμή ολικής εδαφικής συγκέντρω-

σης νικελίου 2347 mg kg-1) στην περιοχή
του οικισμού Κουτσούφλιανη, σε μικρή από-
σταση από το χωριό Παναγία (Δήμος Καλαμ-
πάκας, Νομός Τρικάλων), στα όρια
Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας. 

Τα φυτικά είδη που καλλιεργούνται είναι:
Alyssum murale, Bornmuellera tymphaea
και Leptoplax emarginata, τα οποία είναι
είδη της ελληνικής χλωρίδας, υπερσυσω-
ρευτές του νικελίου.

Σε εκδήλωση για την παρουσίαση έργου που αναφέρεται σε μια οικολογικά αποδεκτή
εναλλακτική μέθοδο εξόρυξης του νικελίου, η Β. Μέγα

Ολοκληρωμένη αλυσίδα διαχείρισης εδαφών και αποβλήτων
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛ. 24 ΩΡΟΥ
2651029000

ΤΑΤΣΗΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΙΝ.: 6934 709 821
ΚΙΝ.: 6942 270 545

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥΣ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ

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

Δεσμεύσεις και αιχμές κατά 
Περιφερειαρχών και Δημάρχων

Θα γίνουν αλλαγές στον «Κλεισθένη 1», τόνισε από την Πρέβεζα ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης

Μ
ία ημέρα πριν την παρά-
δοση των ψηφισμάτων
από Περιφερειάρχες και
Δημάρχους, ο υπουργός

Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης,
επανέλαβε από την Πρέβεζα ότι θα
γίνουν αλλαγές στον «Κλεισθένη
1», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει
εάν αυτές θα αφορούν στην απλή
αναλογική, που αποτελεί «κόκκινο
πανί» για την Αυτοδιοίκηση.

Στη συνάντηση που είχε με τους δημάρ-
χους Πρέβεζας, Ζηρού και τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Στρ. Ιωάννου τόνισε ότι : «Η
συζήτηση γύρω από τραπέζι μάς δίνει τη
δυνατότητα κατανόησης. Υπάρχουν αυτοδι-
οικητικοί οι οποίοι συμμερίζονται τη λογική
των συνεργασιών και των συναινέσεων που
θέλει να εισαγάγει η καθιέρωση της απλής
αναλογικής, που είναι και το ζητούμενο».
Ωστόσο, ανέφερε πως υπάρχουν και αντί-
θετες τοποθετήσεις στο ζήτημα, ενώ χαρα-
κτήρισε ισοπεδωτική την προσπάθεια που
γίνεται εκ μέρους της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ,
για να δημιουργηθεί μια κατάσταση πόλω-
σης, η οποία τελικά, όπως εκτιμά ο υπουρ-
γός, δεν βοηθά κανένα και είναι σε βάρος
των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. 

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την
ελπίδα η αυριανή συνάντηση με τις δύο αν-
τιπροσωπείες των αυτοδιοικητικών να έχει
θετικό αποτέλεσμα. «Ελπίζω να μου κατα-
θέσουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις,
οι οποίες να είναι αξιοποιήσιμες και να μην
σταθούμε πια σε μία κατάσταση πλήρους
αρνητισμού, απέναντι σε μία αδιαμφισβή-
τητα θετική πρωτοβουλία, που αποτελεί το
νομοσχέδιο Κλεισθένης 1», υπογράμμισε

χαρακτηριστικά.
Τόσο ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννου

όσο και ο δήμαρχος Ζηρού Ν. Καλαντζής
εξέφρασαν τη διαφωνία τους στην πρό-
βλεψη για την απλή αναλογική, μεταφέρον-
τας και τις αποφάσεις του Περιφερειακού
και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

«Από τη συζήτηση που είχαμε με τον
υπουργό κάποιες παρατηρήσεις και προτά-
σεις φαίνεται πως θα τροποποιηθούν και
περιμένουμε να το δούμε στην πράξη», τό-
νισε ο Ν. Καλαντζής.

«Ελάχιστοι πολίτες διαφωνούν στην απλή
αναλογική ως γενική έννοια, όμως αυτό δε
γίνεται με την επιβολή. Είναι πρωτίστως
θέμα κουλτούρας συνεργασιών, την οποία
δεν έχουμε ως κοινωνία. Ζητήσαμε τουλά-
χιστον εάν περάσει ο νόμος να προβλεφθεί
αναλογική εκπροσώπηση, για να μην
έχουμε φαινόμενα συλλογικοτήτων, όπου
μία ισχνή μειοψηφία μπορεί να διοικεί ένα
συλλογικό όργανο», σημείωσε ο κ. Ιωάν-
νου, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παρά-
δειγμα στις διοικήσεις του ΤΕΕ.

Η ομιλία του

Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας,
ο υπουργός μιλώντας σε πολιτική εκδή-
λωση, για την νέα διοικητική μεταρρύθμιση
στην Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε πως
όραμα της κυβέρνησης είναι μια ισχυρή Αυ-
τοδιοίκηση και ότι ο «Κλεισθένης 1», απο-
τελεί την εισαγωγή σε μία μεταρρυθμιστική
περίοδο . Ειδικότερα τόνισε μεταξύ άλλων:
«..Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κληθήκαμε
ως υπ. Εσωτερικών να δούμε με βάση την
εμπειρία εφαρμογής του Καλλικράτη να
δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι είναι
ώριμο να αλλάξουμε, γνωρίζοντας ότι αυτό
που θέλουμε απαιτεί πολλά πράγματα που
δεν έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας. Ούτε
τους πόρους για να στηρίξουμε μια συνο-
λική μεταρρύθμιση στο χώρο της Αυτοδιοί-
κησης έχουμε, παρά την βελτίωση, θα τους
έχουμε καθώς θα περνάνε τα χρόνια γιαυτό
αγωνιζόμαστε και το ελπίζουμε, ούτε από
την άλλη έχουν γίνει εκείνες οι θεσμικές

αλλαγές, πρώτα από όλα στο ίδιο το Σύν-
ταγμα, που θα μας επέτρεπαν εδώ και τώρα
να κάνουμε πράξη το όραμα μας για μία Αυ-
τοδιοίκηση ισχυρή, με τον δικό της ρόλο στο
πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης πολιτείας,
όπου θα έδινε αρμοδιότητες, εξουσίες ,πό-
ρους στην Τ.Α. Ο στόχος είναι αυτός. Και
πρέπει να δούμε τι έχει ωριμάσει από το
2010, ώστε να το προωθήσουμε άμεσα.
Ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο και για τα
μετέπειτα βήματα. Γι αυτό είπαμε «Κλεισθέ-
νης 1» και δεν είπαμε Κλεισθένης, γιατί
ακριβώς είναι το πρώτο βήμα, μια εισαγωγή
σε μια νέα μεταρρυθμιστική περίοδο ανα-
γκαία που κατά την γνώμη μας μπορεί να
αναζωογονήσει τις τοπικές κοινωνίες, δί-
νοντας ένα ξεχωριστό ρόλο στην ανάπτυξη,
στην συμμετοχή των πολιτών στο πεδίο της
Τ.Α.».

Απέρριψε τον «Κλεισθένη» το
Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Στο μεταξύ, περισσότερο και πιο ουσια-
στικό διάλογο και μια μεταρρύθμιση που θα
βοηθά πραγματικά την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων,
το οποίο στην τελευταία του συνεδρίαση κα-
ταψήφισε το Νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι»,
που αφορά τη μεταρρύθμιση στην τοπική
Αυτοδιοίκηση. Θέση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου είναι ότι στη μορφή που είναι σή-
μερα το Νομοσχέδιο θα επιφέρει πολύ
σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των
Δήμων.  Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αρ-
ταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε
πως ο «Κλεισθένης», παρά το γεγονός ότι
αναμενόταν από το σύνολο της Αυτοδιοίκη-

σης από μεγάλη αγωνία, τελικώς δεν επι-
λύει προβλήματα, αλλά αντιθέτως δημιουρ-
γεί ακόμη περισσότερα στους Δήμους, που
μαστίζονται από υποστελέχωση και έλλειψη
πόρων. «Παράλληλα, το Νομοσχέδιο εισά-
γει την απλή αναλογική ως νέο σύστημα για
την εκλογή των νέων αιρετών Αρχών. Δυ-
στυχώς, όμως, η μορφή της απλής αναλο-
γικής δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή της θα
επιφέρει κάτι νέο στην Αυτοδιοίκηση. Αντι-
θέτως, θα επιφέρει πολύ σημαντικά προ-
βλήματα στη διοίκηση των Δήμων,
βάζοντας σε πολλές περιπτώσεις ανυπέρ-
βλητα εμπόδια, ενώ θα ενισχύσει την εί-
σοδο συμφερόντων μέσα στη διοίκηση
κάθε Δήμου, με αποτέλεσμα οι πολίτες να
είναι εκείνοι που τελικά θα βιώσουν τις αρ-
νητικές συνέπειες των αλλαγών» ανέφερε
ο Δήμαρχος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, μετά και
το τελευταίο χρονικά κοινό συνέδριο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της
Ένωσης Περιφερειών, υιοθετεί το ψήφισμα
που εξέδωσαν ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ με το οποίο:
«Καλεί την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμ-
ματα να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός
διάλογος για τη μετάβαση στην Αυτοδιοικη-
τική Διακυβέρνηση, την αποκέντρωση και
την ενδυνάμωση των θεσμών Τοπικής Δη-
μοκρατίας, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύ-
τητας, της επικουρικότητας και τις αρχές της
διαβαθμιδικής συνεργασίας».

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με
τους επικεφαλής των συνδυασμών «Ριζο-
σπαστική Δημοτική Αλλαγή» και «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» να ψηφίζουν τα δικά τους
ξεχωριστά ψηφίσματα τα οποία και κατέθε-
σαν. 

«Κόκκινο» στη μεταφορά των απορριμμάτων, από την Κέρκυρα στα Γιάννενα ή την Άρτα, άναψε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, ξεκαθαρίζοντας πως το υπουργείο και η πολιτεία γενικότερα δε συζητούν καν την πιθα-
νότητα να καταπατήσουν τη νομοθεσία. «Είναι ευθύνη του α’ βαθμού της αυτοδιοίκησης, τη στιγμή που έχει
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την πολιτεία, να επιλέξει με δικά του μέσα τον τρόπο διαχείρισης των
απορριμμάτων. Δε γίνεται όμως ένα νησί 100.000 κατοίκων, που περιμένει 4.000.000 τουρίστες, να μην
μπορεί να αντιμετωπίσει οργανωμένα ένα θέμα, αποκλειστικά στα όρια της οικιστικής του ευθύνης», κατέ-
ληξε ο κ. Σκουρλέτης.

Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην ελληνική κοινωνία δεν αποκαθίστανται από τη μία μέρα στην άλλη

Προβληματισμός Σκουρλέτη για την μεταμνημονιακή εποχή
Την ώρα που η κυβέρνηση διαρ-

ρηγνύει τα ιμάτιά της ότι τον Αύγου-
στο η χώρα τελειώνει με τα
Μνημόνια, ο Π. Σκουρλέτης εκφρά-
ζει τον προβληματισμό του για την
επόμενη ημέρα. 

Ο υπουργός Εσωτερικών παρα-
δέχθηκε πως οι επιπτώσεις των μνη-
μονίων στην ελληνική κοινωνία δεν
αποκαθίστανται από τη μία μέρα
στην άλλη.

«Δυστυχώς δε μπορεί να ελπίζει
κάποιος ότι θα αποκατασταθεί η
ζημιά αυτή από τον Αύγουστο και
μετά, αμέσως μετά το τέλος των
μνημονίων», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.

Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο
στάθηκε στις δηλώσεις του ο κ.
Σκουρλέτης εμπεριείχε και σκληρή
κριτική στη Ν.Δ., με αφορμή την αν-

τίδρασή της στην πρόταση κατάτμησης μεγά-
λων εκλογικών περιφερειών όπως ο Β’ Αθή-
νας.

«Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Ν.Δ θέλει να
αποφύγει τη στήριξη σε ένα θέμα που είναι

ώριμο, να προσπαθεί να βρει δικαιολογίες,
συνδέοντας την πρόταση αυτή με την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού.

Σαφώς και συζητάμε το αίτημα αυτό αλλά θα
πρέπει να αντιληφθούμε τι εννοεί όταν μιλά για

ψήφο των ανθρώπων που έφυγαν τα χρόνια
της κρίσης. Διακρίνω μάλιστα και μία τάση αυ-
τοκριτικής της Ν.Δ αφού η δική της πολιτική
έδιωξε τους νέους από τη χώρα. Είναι δίκαιο το
αίτημα να ψηφίζουν, αλλά να δούμε την υλικο-

τεχνική υποδομή και άλλες παραμέτρους,
αφού άλλο είναι οι ομογενείς, άλλο οι εγγε-
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και
άλλο εκείνοι που δεν έχουν απογραφεί ποτέ
στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης.

ΚΕΡΚΥΡΑ

«Κόκκινο» στη μεταφορά
των απορριμμάτων
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επορτάζΡ Έλενα Στάμου

Η
δυσκολία αντιμετώπισης
της καθημερινότητας, και η
μεγάλη φορολογία αναγ-
κάζουν ολοένα και περισ-

σότερους πολίτες να αποποιούνται
κληρονομιές, κυρίως όταν αυτές
σχετίζονται με ακίνητα.

Πλέον, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουμε ξε-
φύγει από την αποποίηση κληρονομιών λόγω
χρεών του κληροδότη και παγιώνεται μία κατά-
σταση αποποιήσεων ακινήτων για να αποφύγουν
οι κληρονόμοι  τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο κληρονο-
μιάς, τα τεκμήρια και τη συντήρησή της όποιας πε-
ριουσίας.  Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, το 2017 οι αποποιήσεις έφθασαν τις

130.000 (οριστικά στοιχεία θα εκδοθούν το προ-
σεχές διάστημα αναφέρουν κύκλοι του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης). Το νούμερο αυτό είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς είναι περίπου τρι-
πλάσιο συγκριτικά με τις αποποιήσεις του 2016
(54.422) και αυξημένο κατά 333% συγκριτικά με
το 2013. 

Και στα Γιάννενα 

Τα στοιχεία του Ειρηνοδικείου, τα οπαία δίνει
στην δημοσιότητα ο πρόεδρος των Συμβολαιογρά-
φων Ιωαννίνων Γιάννης Παππάς, δείχνουν πως
και στην περιοχή μας ισχύει η ίδια εικόνα. Πιο συγ-
κεκριμένα το 2013 είχαμε 132 δηλώσεις αποποί-
ησης, το 2014 είχαμε 221 και το 2015 είχαμε 317.
Το 2016 οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς

έφτασαν τις 329 ενώ το 2017 τις 458. Για το 2018
και μέχρι τον Απρίλιο οι δηλώσεις φτάνουν τις 172
και όλα δείχνουν ότι για την χρονιά που τρέχει θα
ξεπεράσουν τις 500.  Ο πρόεδρος των συμβολαι-
ογράφων υπογραμμίζει ότι ουσιαστικά οι δηλώ-
σεις αποποίησης κληρονομιάς συνδέονται αφενός
με την αδυναμία πληρωμής και αφετέρου με την
αδυναμία συντήρησης της όποιας περιουσίας δια-
θέτει ο εκάστοτε πολίτης.  Παράλληλα αναδεικνύει
και την επερχόμενη αλλαγή στο μοντέλο μιας και
όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα οδηγηθούμε
σε δυο μεγάλους ιδιοκτήτες ακινήτων: Τις τράπε-
ζες και το δημόσιο. «Ανατρέπεται ένα μοντέλο στο
όποιο είχε στηριχτεί ένα μεγάλο κομμάτι της οικο-
νομίας. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το
τι μέλει γενέσθαι εάν συνεχιστεί αυτή η κατά-
σταση», καταλήγει. 

Εκατοντάδες αποποιήσεις κληρονομιάς
και σε τοπικό επίπεδο Τι δηλώνει ο πρόεδρος των

Συμβολαιογράφων Ιωαννίνων Γιάννης Παππάς

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, για την εφαρμογή του κανονισμού 
Το Σάββατο σεμινάριο για τα προσωπικά δεδομένα 

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν από τις 25 Μαΐου- σε λίγες μέρες ου-
σιαστικά,  στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
των Δεδομένων, ο οποίος αφορά τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των
προσωπικών δεδομένων. 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ
ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. 

Τι όμως σημαίνει ο όρος  προσωπικά δεδομένα; Ουσιαστικά, είναι δεδο-

μένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποι-
ημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες,
εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση
ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησε το 9ο συνέδριο Νομικών στα Γιάν-
νενα το Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό,  ενώ ο δικηγορικός σύλλογος Ιωαν-
νίνων διοργανώνει το Σάββατο από το πρωί, στην αίθουσα του ΤΕΕ στην οδό
Αραβαντινού, σεμινάριο για το θέμα. Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο στους
δικηγόρους.  Μιλώντας τηλεφωνικά στο Itv η πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Μαρία Νάκα, υποστήριξε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν
αφορά μόνο τον δικηγορικό κόσμο που στην πραγματικότητα εφαρμόζει τον
Κώδικά Δεοντολογίας εξαρχής. Ωστόσο οι αλλαγές είναι πολλές και η ενη-
μέρωση κρίνεται απαραίτητη για να γνωρίσουν οι δικηγόροι τις αλλαγές και
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα ζητούμενα από πλευράς της Ευ-
ρώπης. Ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση της κα. Νάκα ότι σε πρόσφατη
συνέλευση των συλλόγων της Ευρώπης, τέθηκε η αδυναμία άμεσης εφαρ-
μογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. 

Είχε κρύψει τα
ναρκωτικά στο θόλο του
αυτοκινήτου

Ένας 53χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας στην Εθνική Οδό Άρτας – Φιλιππιάδας (περιοχή
Γέφυρα Καλογήρου), από αστυνομικούς της Ομάδας
Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβε-
ζας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόλη-
ψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ)
Πρέβεζας και σε βάρος του, σχηματίσθηκε δικογραφία
για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών,.
Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και
στοιχείων, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 53χρονος δράστης
και μετά από έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου,
με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν
κρυμμένες στο θόλο του οχήματος, δύο συσκευασίες
με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,9
γραμμαρίων. Στη συνέχεια, σε έρευνα που ακολού-
θησε στο σπίτι του 53χρονου, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν τα παρακάτω: 

- σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, μία συσκευασία
με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 293 γραμμαρίων,

- στον προαύλιο χώρο του σπιτιού, 9 δενδρύλλια κάν-
ναβης σε πρώιμη ανάπτυξη, φυτεμένα σε γλάστρες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Άρτας ενώ το προανακριτικό έργο διε-
νεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Πρέβεζας.

Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω
να κλέβει βενζίνη

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης στα Ιωάννινα,
από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 24χρονος, σε βάρος του
οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή. Ειδικό-
τερα, ο 24χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, τη
στιγμή που αφαιρούσε βενζίνη από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο.Κατασχέθηκαν ένα μπιτόνι και λάστιχο, ως
μέσα αφαίρεσης καυσίμων. 

Δεύτερος γύρος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
αύριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων, για χρέη προς τις εφορίες και με στόχο τη δια-
σφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, καθώς
το εν λόγω μέτρο επιβάλλεται πρωτίστως σε μεγα-
λοοφειλέτες.  Επισημαίνεται ότι και οι συγκεκριμέ-
νοι πλειστηριασμοί αφορούν μεγαλοοφειλέτες του
Δημοσίου και, συγκεκριμένα, ποσά ληξιπρόθε-
σμων οφειλών που φτάνουν μέχρι και τα 15,4
εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρό-
γραμμα των εν λόγω ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών περιλαμβάνει καταστήματα, αλλά και
βιομηχανικό κτήριο, ενώ δεν περιλαμβάνονται
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας μικροοφειλετών.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν
επίσης τη δυνατότητα να αναθέτουν σε ιδιώτες

εκτιμητές τον προσδιορισμό των εμπορικών αξιών
των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται, ενώ στόχος
είναι όπως η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με τα-
χύτατους ρυθμούς και γι’ αυτό προβλέπεται άμεση
επικοινωνία μεταξύ των διευθυντών των φοροει-
σπρακτικών υπηρεσιών και των ιδιωτών εκτιμητών,
που προβλέπουν διορισμούς εκτιμητών και απο-
στολή εκθέσεων εκτίμησης εμπορικών αξιών
μέσω e-mail.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο θα διενεργηθούν
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τα εξής ακίνητα:

1) Κατάστημα 143 τ.μ. και οικόπεδο 798 τ.μ. στην
οδό Πεντέλης στο Χαλάνδρι, με τιμή πρώτης προ-
σφοράς το ποσό των 280.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης
των ακινήτων είναι επιχειρηματίας και έχει ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού

ύψους 577.800,03 ευρώ. Αρμόδια υπηρεσία είναι
το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)  2) Κατάστημα 185,44 τ.μ. και απο-
θήκη 216,44 τ.μ. που βρίσκεται στον Πειραιά στην
οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Η τιμή πρώτης προσφο-
ράς είναι το ποσό των 121.000 ευρώ. Οι οφειλέτες
είναι επιχειρηματίες, υπάγονται στο Κέντρο Ελέγ-
χου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) και
οφείλουν στο Δημόσιο ποσό ύψους 15.400.607,26
ευρώ.

3) Βιομηχανικό κτήριο σε αγροτεμάχιο που βρί-
σκεται στον Αυλώνα εφαπτόμενο με την Εθνική
Οδό. Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 24.753,28 τ.μ.
και το βιομηχανικό κτήριο 5.094,60 τ.μ. Η τιμή 1ης
προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 982.000 ευρώ.
Οφειλέτης είναι Ανώνυμη Εταιρεία και υπάγεται
στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Το ποσό της ληξιπρόθεσμης και
αρρύθμιστης οφειλής της εταιρείας ανέρχεται στο
ποσό των 7.590.880,61 ευρώ.    

Νέοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ-

ΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 

2018-2021

ΣΕ 24 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (ΔΗΔ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-

στήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για

τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019,

2019-2020, 2020-2021, το Προ-

πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)»

που περιλαμβάνει είκοσι τέσσε-

ρεις (24) εξαμηνιαίες Θεματικές

Ενότητες (Θ.Ε.). 

Η προσφορά των σπουδών γί-

νεται με τη μεθοδολογία της

Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευσης στην ελληνική

γλώσσα.

Υποψήφιοι για τις θέσεις

μελών Συνεργαζόμενου Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.),

σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

τάξεις, δύνανται να είναι είτε

μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Καθηγη-

τές, Αναπληρωτές Καθηγητές

και Επίκουροι Καθηγητές) της

ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

είτε διδάκτορες, οι οποίοι συνά-

πτουν συμβάσεις ανάθεσης

έργου διάρκειας ενός (1) ακα-

δημαϊκού εξαμήνου, για την κά-

λυψη των εκπαιδευτικών

αναγκών του συγκεκριμένου

Προγράμματος Σπουδών. Μετά

από σχετική πρόσκληση-ανακοί-

νωση του Ιδρύματος πριν την

ολοκλήρωση εκάστου ακαδη-

μαϊκού έτους τα μέλη Σ.Ε.Π τα

οποία συμπεριλαμβάνονται

στους σχηματισθέντες Πίνακες

Κατάταξης κατά φθίνουσα

σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται

προς υποβολή δήλωσης με την

οποία θα εκδηλώνουν την πρό-

θεσή τους να είναι ενεργά μέλη

Σ.Ε.Π. κατά τα δύο (2) εξάμηνα

του επόμενου ακαδημαϊκού

έτους και μέχρι την συμπλή-

ρωση τριετίας από την προκή-

ρυξη.

Για όλες τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες και οδηγίες οι ενδια-

φερόμενοι καλούνται να

λάβουν γνώση του «Πληροφο-
ριακού Εντύπου για την Προκή-
ρυξη Μελών Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Δη-
μόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ) του
Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2018-
2021» που αναρτάται στην επί-

σημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν

υποψηφιότητα για τις προσφε-

ρόμενες θέσεις οφείλουν να

υποβάλουν αποκλειστικά και

μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην

ανωτέρω ηλεκτρονική διεύ-

θυνση.

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατό-

τητα να υποβάλουν μία και μόνο

αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
2)Αντίγραφο Δελτίου Ταυτό-

τητας ή Διαβατηρίου 
3)Πρόσφατο Αναλυτικό Βιο-

γραφικό σημείωμα 
(Η Επιτροπή Επιλογής διατη-

ρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε
μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη
διαδικασία της επιλογής, οποι-
οδήποτε δικαιολογητικό χρει-
αστεί για όσα αναφέρονται στο
Βιογραφικό Σημείωμα).

4) Αντίγραφα των Τίτλων
Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέ-
πει να είναι κάτοχοι  διδακτορι-
κού τίτλου σπουδών.  

(Όσοι τίτλοι είναι από το εξω-
τερικό πρέπει να συνοδεύονται
απαραιτήτως από Αναγνώριση
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον
Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) 

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται
η επισύναψη αντιγράφου της
κατατεθείσας αίτησης αναγνώ-
ρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
κατά το χρόνο υποβολής της αί-
τησης,  πλην όμως μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής της ηλεκτρονικής αίτη-
σης ο υποψήφιος υποχρεούται
να επισυνάψει την επίσημη
αναγνώριση από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να θεωρηθεί
ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η
αίτησή του. Σε περίπτωση μη
επισύναψης της αναγνώρισης
η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 

5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή
συμβάσεων που να αποδει-
κνύουν συγγραφικό έργο διδα-
κτική εμπειρία ή υπηρεσία σε
αναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελ-
ματική εμπειρία στα γνωστικά
αντικείμενα των Θεματικών
Ενοτήτων για τις οποίες υπο-
βάλλουν υποψηφιότητα, όπως
αυτές περιγράφονται στην ιστο-
σελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

6) Βεβαιώσεις που να πιστο-
ποιούν την εμπειρία στην Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

7) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από
το Τμήμα Προσωπικού του ΑΕΙ.
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση
του διδακτορικού τίτλου είναι
υποχρεωτική και για την συγκε-
κριμένη κατηγορία υποψηφίων
και δεν καλύπτεται από την χο-
ρηγούμενη ως άνω βεβαίωση.

Σημείωση: όλα τα δικαιολογη-

τικά υποβάλλονται στην ελλη-

νική γλώσσα, τα δε

ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται

από την επίσημη μετάφραση

τους.  

Διευκρινίζεται ότι όσοι από

τους υποψηφίους δεν κατέ-

χουν τα απαιτούμενα δικαιολο-

γητικά, όπως αποτυπώνονται

στο ανωτέρω σημείο τέσσερα

(4) θα αποκλείονται από τη δια-

δικασία και δεν θα αξιολογούν-

ται.

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα

εξής:

• όσοι από τους υποψηφίους

ενεργοποιούνται ως διδάσκον-

τες στο ΕΑΠ και αναλαμβάνουν

τμήμα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε.

άλλου Προγράμματος Σπου-

δών, δεν δύνανται ταυτόχρονα

να ενεργοποιούνται και ως

μέλη ΣΕΠ στις Θεματικές Ενό-

τητες του Προγράμματος Σπου-

δών «Δημόσια Διοίκηση» οι

υποψήφιοι που έχουν την ιδιό-

τητα του μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, μό-

νιμου Δημοσίου Υπαλλήλου και

υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,

ΔΕΚΟ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων

και Ιδιωτικού τομέα και έχουν

αναλάβει έργο μέλους Σ.Ε.Π

στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου (ΑΠΚΥ) και στο Πανεπι-

στήμιο Λευκωσίας

ανεξαρτήτως Προγράμματος

Σπουδών, δεν ενεργοποιούνται

εκτός και εάν διακοπεί με οποι-

οδήποτε τρόπο η συνεργασία

τους ή παραιτηθούν.

• όσοι από τους υποψηφίους

κατέχουν θέσεις Γενικών Γραμ-

ματέων Υπουργείων, Προ-

έδρων Οργανισμών,

Διευθυνόντων Συμβούλων, Δι-

οικητών Οργανισμών δεν ενερ-

γοποιούνται για όσο χρόνο

φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιό-

τητες.

• όσοι από τους υποψηφίους

κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων,

Αντιπρυτάνεων, Αναπληρωτών

Πρύτανη και Κοσμητόρων ΑΕΙ

δεν ενεργοποιούνται για όσο

χρόνο φέρουν τις συγκεκριμέ-

νες ιδιότητες, σύμφωνα με το

αρ. 83 παρ. 11 του Ν.

4485/2017.

Δεν δύνανται να είναι υποψή-

φιοι και δεν αξιολογούνται

• τα αφυπηρετήσαντα μέλη

Δ.Ε.Π. 

• οι συνταξιούχοι του Δημο-

σίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Ιδιω-

τικού Τομέα, ακόμη και εάν

είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-

πλώματος. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας

υποβολής των ηλεκτρονικών αι-

τήσεων (08-06-2018) δεν θα

λαμβάνεται υπόψη οποιαδή-

ποτε τροποποίηση των υποβλη-

θέντων στοιχείων με

οποιονδήποτε τρόπο και αν

γίνει, ενώ ενδεχόμενη απο-

στολή δικαιολογητικών σε έν-

τυπη μορφή δεν θα γίνεται

δεκτή.

Πάτρα, 14/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Η υποβολή των αιτήσεων

θα γίνει αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά

(www.eap.gr)

από 17-05-2018 (16:00) έως

τις 08-06-2018 (23:59)

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ» 

Καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής συνείδησης των μαθητών 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοι-
άζομαι και Δρω» είναι μία ολοκληρω-
μένη εκπαιδευτική δράση,
εγκεκριμένη από το ΥΠΕΘ. το οποίο
υλοποιείται υπό το γενικό συντονισμό
του Μη κερδοσκοπικού Σωματείου
Δεσμός και του Ιδρύματος Λαμ-
πράκη. Έχει ως στόχο να ευαισθητο-
ποιήσει τους μαθητές στα
προβλήματα του κοινωνικού συνό-
λου και να τους ωθήσει να αναλά-
βουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες
θα συμβάλουν στην άμβλυνσή τους.
Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος
είναι η καλλιέργεια της αλληλεγγύης
και της κοινωνικής συνείδησης των
μαθητών, ώστε να σκέφτονται και να
δρουν ως ενεργοί πολίτες στις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν στο κοι-
νωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα
υλοποιείται για 3 η χρονιά, ταυτό-
χρονα σε ένα δίκτυο περισσότερων
από 250 σχολείων σε όλη την Ελ-
λάδα τα οποία συντονίζουν τις δρά-
σεις τους, ανταλλάσσουν τα
αποτελέσματά τους και οργανώνον-
ται ανά ομάδες σχολείων από ειδι-
κούς συντονιστές. Αν και στο νομό
μας αναλογούν πληθυσμιακά 3 σχο-
λεία, η εξαιρετική παρουσία μας τις
προηγούμενες χρονιές, έχει επιτρέ-

ψει την, κατ εξαίρεση, έγκριση της
συμμετοχής 19 σχολείων από την
Ήπειρο. 

Σήμερα Τετάρτη, περισσότεροι από
350 μαθητές συνολικά, 50 εκπαιδευ-
τικοί μαζί με περισσότερους από 50
εθελοντές θα συμμετάσχουν στη
δράση: «Αν ο εθελοντισμός ήταν παι-
χνίδι θα ήταν… θησαυρός». Η δράση
υλοποιείται για 3η χρονιά και ήδη
είχε παρουσιαστεί ως καλή πρακτική,
υπόδειγμα για όλες τις περιφέρειες,
σε σχετικά πανελλήνιας εμβέλειας
συνέδρια στην Αθήνα. 

Οι δραστηριότητες θα εξελιχθούν
από τις 9.15 έως τις 13:00: 

- στο κέντρο των Ιωαννίνων με την
υποστήριξη της Τροχαίας Ιωαννίνων
και του Δήμου Ιωαννιτών, 

- στην Ακρόπολη του Κάστρου υπό
την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ιωαννίνων καθώς και 

- στους χώρους του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης και του 2ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Ιωαννίνων. Ο σχεδιασμός
και η υλοποίηση προέκυψαν μετά
από πολύμηνη συνεργασία με τους
φορείς ενεργού πολιτειότητας:
Anima, Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων, Europe Direct,

Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσ-
σας «Τούνελ της σιωπής», Κέντρο
Θεραπευτικής Ιππασίας Ιωαννίνων,
Κέντρο Νέων Ηπείρου, Κιβωτό του
Κόσμου, Pagouristas, Πανελλήνιο
Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαί-
δευση, Σύνδεσμο Τυφλών Ηπείρου,
Φοιτητική Ομάδα Εθελοντών Αιμοδο-
τών, Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, Φορέα Δια-
χείρισης της Λίμνης και Χ.Ε.Ν. Οι
συμμετέχοντες μαθητές προέρχονται
από τα: Νηπιαγωγείο Κληματιάς
Ιωαννίνων , 5ο Νηπιαγωγείο Ιωαννί-
νων, 9ο Δημοτικό σχολείο Διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης Ιωαννίνων, 2ο
Ειδικό Σχολείο Ιωαννίνων, 2 ο Πειρα-
ματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων,
6θεσιο Δημοτικό Σχολείο Παρακαλά-
μου, Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Κληματιάς, Δημοτικό Σχο-
λείο Σταυρακίου Ιωαννίνων, 5ο Γυ-
μνάσιο Ιωαννίνων, Γυμνάσιο
Παρακαλάμου, Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Ιωαννίνων, Γυμνά-
σιο Ελεούσας, Γενικό Λύκειο Ελεού-
σας «Κωνσταντίνος Ασώπιος», 9ο
ΓΕΛ Καρδαμιτσίων Ιωαννίνων, Γενικό
Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς, Σχο-
λείο Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και
Κιβωτό του Κόσμου και ΕΛΕΠΑΠ.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΕ

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Πα-

ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 4/10/2016 (βλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιο-

τήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα

ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκ-

δοσης 4/10/2016 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙ-

ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές

εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης

Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «4/10/2016» , το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας

με σήμανση έκδοσης 14/3/2018 και το Ειδικό Παράρτημα ( Α1 ) Απόδειξη χειρισμού Η/Υ με σήμανση

έκδοσης «14/3/2018»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου

Για την Πρόσληψη Προσωπικού

με σύμβαση μίσθωσης έργου

δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο

υλοποίησης  του έργου : «Co-

productioN with Nature for City

Transitioning, Innovation and

Governance» με ακρωνύμιο

«CONNECTING NATURE» στο

πλαίσιο του Προγράμματος

Horizon 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας  υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

1290/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΊΟΥ, της 11ης Δεκεμβρίου

2013 σχετικά με τη θέσπιση των

κανόνων συμμετοχής και διάδο-

σης του «Ορίζων 2020 – Πρό-

γραμμα-πλαίσιο έρευνας και

καινοτομίας (2014-2020)» και

την κατάργηση του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1906/2006.

2. Το έγγραφο CONNECTING

sealed proposal ID 730222-2

(Application Form)

3. Το έγγραφο: “Evaluation re-

sult letter — GAP invitation letter”

με αρ. Πρωτ. Ref.

Ares(2016)6806544- 06/12/2016

με το οποίο εγκρίθηκε η χρημα-

τοδότηση του έργου

4. Το υπ. αρ. Ref. Ares (2017)

2592750 - 22/05/ 2017 “Pre-fi-

nancing payment” με το οποίο

εγκρίθηκε η προ-χρηματοδό-

τηση του έργου¬ για κάθε

εταίρο

5. Το έγγραφο: CONNECTING

NATURE DECLARATION OF

HONOUR

6. Το έγγραφο: CONNECTING

NATURE GRANT AGREEMENT

με αρ. 730222 — CONNECTING

Nature — H2020-SCC-NBS-

2stage-2016

7. Το έγγραφο: CONNECTING

NATURE CONSORTIUM AGRE

EMENT

8. Το διαδικτυακό εγχειρίδιο του

έργου (H2020 OnLine Manual)

9. Την υπ. αρ. 264/2017 Α.Δ.Σ.

με θέμα: «Αποδοχή εγκριτικής

πράξης για συμμετοχή του

Δήμου Ιωαννιτών στο έργο:

«CONNECTING NATURE» στο

πλαίσιο του Προγράμματος

Horizon 2020 και εγγραφή του

στον Προϋπολογισμό του

Δήμου οικονομικού έτους

2017».  

10. Τις διατάξεις της παρ. 8 του

άρθρου 6 του Ν. 2527/1997

(ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997), όπως

αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και

συμπληρώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 30 του Ν. 4314/

2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)

11. Τις διατάξεις της παρ.3 του

άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 «Εκ-

δημοκρατισμός της Διοίκησης-

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας

και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-

Αποκατάσταση αδικιών και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/11-

5-2015)

12. Τις διατάξεις της περ. δ της

παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.

3852/2010(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος

Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης -Πρόγραμμα

Καλλικράτης» όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει.

13. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 17555/

07-08-2015 έγγραφο του

Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης με

θέμα: “Προσλήψεις προσωπικού

με σύμβαση μίσθωσης έργου

για την υλοποίηση Ευρωπαικών

Προγραμμάτων» 

14. Την υπ΄ αριθ. 351/ 2017

απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ιωαννίνων  περί προσ-

λήψεως προσωπικού με

σύμβαση μίσθωσης έργου δύο

(2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποί-

ησης του Έργου: «COproduc-

tioN with NaturE for City

Transitioning, Innovation and

Governance» με ακρωνύμιο

«CONNECTING NATURE» στο

πλαίσιο του Προγράμματος

Horizon 2020»

15. Την υπ΄αριθ. Πρωτ: 62896/

27-4-2018 (ΑΔΑ: 734Ψ ΟΡ1Γ-

0ΡΗ)  απόφαση του  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με

την οποία επικυρώνεται η

υπ΄αριθ. 351/2017 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωαννίνων 

16. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 208

22/5280/17-4-2018 βεβαίωση

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-

σιών περί ύπαρξης  της πίστω-

σης για την κάλυψη της

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό

πρόσληψη προσωπικού της εν

λόγω ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθω-

σης έργου με  συνολικά δύο (2)

άτομα για την κάλυψη αναγκών

του Δήμου Ιωαννιτών που

εδρεύει στα Ιωάννινα και με αν-

τικείμενο  την εκτέλεση του

έργου «COproductioN with Na-

turE for City Transitioning, Inno-

vation and Governance» με

ακρωνύμιο «CONNECTING NA-

TURE» στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος Horizon 2020

συνολικής διάρκειας από την

υπογραφή της σύμβασης και

για δύο (2) έτη. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα

απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλε-

σης, ειδικότητα και διάρκεια

σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-

μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ) με τα αντί-

στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και

τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.

ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 

απασχόλησης

101

102

Τόπος 

εκτέλεσης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης

Από την υπογραφή της

σύμβασης δύο (2) έτη 

Από την υπογραφή της

σύμβασης δύο (2) έτη 

Αριθμός

ατόμων

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 

απασχόλησης

101

Τίτλος σπουδών  και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δί-

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

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δί-

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

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

δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου

σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης μονοετούς κατ’ ελάχιστο διάρκειας με αντι-

102

κείμενο τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων.

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογι-

στικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ε) Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

στ) Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδο-

τούμενα έργα και προγράμματα στο τομέα των περιβαλλοντικών έργων και συ-

στημάτων

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

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

γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

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

λογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντί-

στοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου

σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης μονοετούς κατ’ ελάχιστο διάρκειας με αντι-

κείμενο συναφές με τον αστικό σχεδιασμό

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογι-

στικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ε) Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

στ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο της αρ-

χιτεκτονικής

ζ) Εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο αστικής ανάπλασης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθή-

κοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

101 ,102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την πα-

ρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ει-

δικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμ-

βάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά

απόδειξης εμπειρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Ιωαννιτών.

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.

2190/1994 όπως ισχύει). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να

την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-

μένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη

7, 45444 Ιωάννινα  απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέ-

ριμνας, υπόψη κυρίου Καραγιάννη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2651361346).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνά-

πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 17/5/2018 έως 26/5/2018 (υπολογι-

ζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρού-

σας σε τοπική  εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

του Δήμου Ιωαννιτών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημε-

ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή

είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται

την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω

διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την

κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 5 Έντυπα -Διαδικασίες 5 Διαγωνισμών Φορέων 5 Μίσθ.

Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική

τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 5 Ανεξάρτητες και άλλες

αρχές 5 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα

έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 5Έντυπα -Διαδικασίες 5 Διαγωνισμών

Φορέων 5Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων

του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψη-

φίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγ-

ματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα(κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά

φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτή-

ρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων,

μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις πε-

ρισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτε-
κνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων

καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των υποψη-

φίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα

με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους

της υπηρεσίας. 

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

στική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γρα-

φεία  της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Καπλάνη 7   45444, Ιωάννινα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέ-

σως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων κατ΄ ένσταση ελέγ-

χου  που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται

η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της

νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή

τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους

από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγρα-

φής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,

χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης

έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «4/10/2016» το οποίο περιλαμβάνει: i)

οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4,

σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάτα-

ξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα ( Α1 ) : Απόδειξη

χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14/3/2018»] και στο Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσο-

μάθειας με σήμανση έκδοσης 14/3/2018  και μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου

της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα 5Πολίτες5Έντυπα -Διαδικασίες 5Διαγωνισμών Φορέων

5Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ

Η Ήπειρος στους πρωταθλητές
του τουριστικού στίβου

• Ρεκόρ επισκεψιμότητας αναμένεται να καταγράψει και φέτος
• Στρ. Ιωάννου  «Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, είναι πλέον καταδικασμένο να πάει καλά»

Έ
νας από τους πλέον ανερχόμενους
προορισμούς της Ελλάδας είναι η
Ήπειρος, με τους Έλληνες και ξένους
τουρίστες που την επισκέπτονται να

αυξάνονται με πολύ ψηλούς ρυθμούς τα τε-
λευταία χρόνια. 

Η Ήπειρος προσκαλεί τους τουρίστες να ανακαλύ-
ψουν τα μυστικά που κρύβει κι εκείνοι με την σειρά
τους, όχι απλά ανταποκρίνονται, αλλά φεύγουν
απόλυτα ικανοποιημένοι από την παραδοσιακή φι-
λοξενία, η οποία δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από
τους πολυδιαφημιζόμενους προορισμούς.

Παρά την τουριστική της απομόνωση κατά το πα-
ρελθόν, τα τελευταία χρόνια καταγράφει ρεκόρ επι-
σκεψιμότητας, λόγω του πλούτου σε φυσικό
κάλλος, πολιτιστική κληρονομιά, τοπική κουζίνα και
πρωτογενή παραγωγή. Παράλληλα, διαθέτει κατα-
λύματα, που καλύπτουν όλα τα γούστα, από συμβα-
τικά μέχρι εξεζητημένα, χωρίς να εκλείπει ποτέ, η
ζεστή φιλοξενία και η προώθηση της ταυτότητάς
της.

Με αυτά τα «όπλα», τοποθετείται στον τουριστικό
στίβο, συνθέτοντας ένα προϊόν που προσελκύει επι-
σκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος
για θέματα τουρισμού Στράτος Ιωάννου, εκτίμησε

πως η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την
περιοχή μας τα τελευταία χρόνια δεν σχετίζεται με
τη χρονική συγκυρία και τα προβλήματα των γειτο-
νικών χωρών. «Αυτό απαντά και στον προβληματι-
σμό που αναπτύσσεται φέτος, ότι ίσως

αντιμετωπίσουμε προβλήματα επειδή φαίνεται να
πηγαίνουν καλά η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Μα-
ρόκο. Εμείς εισπράττουμε διαφορετικά μηνύματα
στην πράξη και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα
είναι ακόμη καλύτερα γιατί η Ήπειρος δεν έχει

ακόμη εισπράξει τα οφέλη από την λειτουργία της
Ιόνιας Οδού», σημείωσε αρχικά ο κ. Ιωάννου.

Αναφερόμενος στα αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαν-
νίνων, υπογράμμισε με έμφαση πως το αεροδρόμιο
της ηπειρωτικής πρωτεύουσας είναι πλέον καταδι-
κασμένο να πάει καλά. 

Κράτησε αποστάσεις πάντως από όσα ανακοινώ-
νονται κατά καιρούς για την έναρξη πτήσεων από
διάφορες χώρες, προσθέτοντας πως το βέβαιο είναι
ότι ο αριθμός των πτήσεων θα αυξηθεί κατακόρυφα
τα επόμενα χρόνια.

«Πήρε τη σειρά του με τις παρεμβάσεις που έγιναν
και την αναβάθμισή του, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων
και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει εξαιρετικά.
Δε γνωρίζω αν υλοποιηθούν όλα όσα λέγονται, για
τις πτήσεις από το εξωτερικό, αλλά αν δεν γίνουν
αυτές, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν άλλες και ο αριθ-
μός θα αυξηθεί. 

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι πως
έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία με τις εταιρείες,
γιατί είναι άλλο να συζητάς με έναν κρατικό φορέα
που έχει τη διαχείριση ενός αεροδρομίου και άλλο
με μία ιδιωτική εταιρεία που θέλει να προσελκύσει
περισσότερους πελάτες, άρα να φέρει περισσότερα
αεροπλάνα, άρα να φτάσει στην Ήπειρο περισσότε-
ρος κόσμος», κατέληξε ο κ. Ιωάννου.

9ΘΕΜΑΤετάρτη 16 Μαΐου 2018
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 14730

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο ΦΕΚ 442/25-4-2018 (τ. Γ’)

δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4889/16-

1-2018 Προκήρυξη πλήρωσης

της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως

εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμ-

ματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη

βαθμίδα του Αναπληρωτή ή

Επίκουρου Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Χαρακτηρι-

σμός υλικών με φασμα-

τοσκοπία ακτίνων-Χ».

Η προθεσμία υποβολής υπο-

ψηφιοτήτων και δικαιολογητι-

κών λήγει στις 03-07-2018.

Κωδικός ΑΠΕΑΛΑ:ΑΡΡ5844

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι,

που έχουν τα τυπικά προσόντα

να υποβάλουν ηλεκτρονικά την

αίτηση υποψηφιότητας και όλα

τα αναγκαία για την κρίση δι-

καιολογητικά στο πληροφο-

ριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»

(https://apella.minedu.gov.gr) και

στη συνέχεια να υποβάλουν

στη Γραμματεία του Τμήματος

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

το φάκελο της υποψηφιότητάς

τους, όπως αναφέρεται στο

ΦΕΚ δημοσίευσης της προκή-

ρυξης.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες οι υποψήφιοι να απευθύ-

νονται στη Γραμματεία του

Τμήματος Μηχανικών Επιστή-

μης Υλικών στα τηλέφωνα

26510-07217 και 07109 (Διεύ-

θυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-

451 10).

Iωάννινα, 02 - 05 - 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ο
ι πολύπλευρες αντιρρήσεις που κατατέθηκαν
στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου,
αναφορικά με το Σχεδίου Νόμου για το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, περι-

γράφονται σε κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, «η όλη διαδικασία και η συζήτηση, κατά τη
συνεδρίαση της Συγκλήτου, πραγματοποιήθηκαν σε ένα θετικό κλίμα.
Ωστόσο, τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προέβη-
σαν στις παρακάτω επισημάνσεις που θεωρούν ότι συντελούν σε μια κα-
λύτερη έκβαση του συνολικού εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα
επεσήμαναν:

Το άρθρο 1, παρ. 1, του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αναφέρει ότι ‘Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα απορροφάται, από την 1η-
10-2018, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη δια-
δικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης’. 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν συμφωνεί με τη δια-
τύπωση ‘χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύου-
σας διάταξης’, καθώς κρίνει ότι οι αποφάσεις των Θεσμικών Οργάνων
(Σύγκλητος, Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων) των αντίστοιχων Ιδρυ-
μάτων πρέπει να έχουν, στη διαδικασία αυτή, ουσιαστικό ρόλο και να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη». 

Παράλληλα, κρίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το πρώτο άρθρο
του Σχεδίου Νόμου δεν αντίκειται στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων
και στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

Τα Τμήματα

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και το Τμήμα Βιο-
λογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας,
σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, τις
οποίες παρουσίασαν στη Σύγκλητο οι Πρόεδροι των Τμημάτων, είναι ρι-
ζικά αντίθετοι στη διαδικασία απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαφωνεί
με το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου λόγω της συνοπτικής διαδικασίας
που ακολουθήθηκε, λόγω της ελλιπούς επιστημολογικής του θεμελίω-
σης, ενώ διατηρεί σοβαρότατες επιφυλάξεις για το Κέντρο Ερευνών
Ηπείρου (Κ.Ε.ΗΠ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδιαίτερα σε σχέση με
τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του και τον χαρακτήρα του
σχεδιαζόμενου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Εκφράζεται, επίσης, ο έντονος προβληματισμός των μελών του Τμήματος
για την προτεινόμενη διάσπαση της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
εξέφρασε την αντίθεση του Τμήματος, αναφερόμενος στο μέγεθος του
εγχειρήματος, στην αξιολόγηση του προσωπικού του ΤΕΙ, καθώς και σε
μια σειρά από ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέν-
τρου Ερευνών Ηπείρου. 

Ισχυρές αντιρρήσεις στο Νομοσχέδιο κατατέθηκαν και από τον Πρό-
εδρο του Τμήματος Φυσικής, επισημαίνοντας θεσμικά θέματα, όπως το
άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν
με το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και τη βιωσιμότητα του όλου εγ-
χειρήματος, για να μην δημιουργήσουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
«έναν γίγαντα με πήλινα πόδια». Το Νομοσχέδιο συζητήθηκε αναλυτικά
σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής το οποίο ομό-
φωνα τάχθηκε στα παραπάνω.

Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας εκφράζει τις επιφυλάξεις
του για τις μεγάλες δυσκολίες των νέων Τμημάτων να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες των νέων πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών, λόγω
του μικρού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. και των νέων γνωστικών αντικει-
μένων που θα χρειαστεί να καλύψουν. 

Το Τμήμα Φιλολογίας επισημαίνει, αναφορικά με το Κέντρο Ερευνών
Ηπείρου (Κ.Ε.ΗΠ.) και την εξειδίκευση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Σπουδών, ότι πρέπει να γίνεται αναφορά και «στις κλασικές, μεσαι-
ωνικές και νεοελληνικές σπουδές (γλώσσα –λογοτεχνία), τη
γλωσσολογία, την εκπαίδευση, τη φιλοσοφία, την ιστορία, την αρχαιολο-
γία και τις τέχνες», ώστε να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη της έρευνας
στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές. 

Η Πολυτεχνική Σχολή προτείνει το τρίτο Ινστιτούτο του Κ.Ε.ΗΠ. «Επι-
στήμης Υλικών και Υπολογισμών» να διαχωρισθεί και να δημιουργηθούν
δύο διαφορετικά Ινστιτούτα: Α. Υλικών, και Β. Ψηφιακής καινοτομίας.
Παράλληλα, στο 1.4.γ. του Σχεδίου Νόμου, που αναφέρεται στο Ακαδη-

μαϊκό Συμβούλιο, προτείνεται αντί του αρχικού «…το συντονισμό και την
επίλυση διαδικαστικών θεμάτων …», στο νέο «…το συντονισμό και την
εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την επίλυση …». 

Οι αποφάσεις

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνει ότι η πρόταση που
κατατέθηκε για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και το νεοπροτεινόμενο Τμήμα Ψυχολογίας δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα
στην ολότητά του. Επισημαίνει ότι στη Σύγκλητο δεν έχει κατατεθεί σχε-
τική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας. 

Αναφορικά με τη Σχολή Καλών Τεχνών, η Σύγκλητος ομόφωνα εμμένει
σε προηγούμενη απόφασή της, στην οποία είχε επικυρώσει την πρόταση
της Σχολής να παραμείνει μονοτμηματική με  το Τμήμα Εικαστικών Τε-
χνών και Επιστημών της Τέχνης, με καθαρά εικαστικό προσανατολισμό.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ομόφωνα την πρότασή
της για Ίδρυση Τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

Η Σύγκλητος κρίνει ότι η διαδικασία κρίσης που ακολουθείται στην πε-
ρίπτωση των καθηγητών α΄ βαθμίδας του ΤΕΙ πρέπει να ακολουθηθεί και
σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες. Η Σύγκλητος είναι ριζικά αντίθετη στην
ένταξη των λεκτόρων εφαρμογών χωρίς διδακτορικό στη βαθμίδα μέ-
λους ΔΕΠ. 

Δ.Σ. Αρταίων: Ομόφωνη απόφαση τεσσάρων
σημείων 

Στο μεταξύ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων έγινε συζήτηση και για
το Σχέδιο Νόμου για τη συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για την συνάντηση που
είχε με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, από την οποία κατέστη
σαφές ότι η έδρα του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρ-
κου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η) θα είναι στην Άρτα, όπως ζήτησε ο Δήμαρχος
Αρταίων, ενώ το προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου δεν θα μετακινηθεί από
την πόλη που εργάζεται τώρα, παρά μόνο με δική τους επιθυμία, αίτημα
που επίσης αποδέχθηκε ο Υπουργός. Ιδιαίτερα σε ο, τι αφορά το Πάρκο,
πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς μαζί
με τη λειτουργία της Γεωπονικής Σχολής θα ενισχυθεί σημαντικά ο πρω-
τογενής τομέας της περιοχής μας και η τοπική οικονομία.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την πρόταση οι φοιτητές που
ήδη φοιτούν, αλλά και εκείνοι που θα μπουν φέτος στο ΤΕΙ Ηπείρου, να
μεταπηδήσουν στα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα που θα δημιουργηθούν
και να λάβουν τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και με δεδομένες τις προηγούμενες ομό-
φωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (71/2017 και
574/2017) σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης των Σχολών του ΤΕΙ
Ηπείρου σε Πανεπιστημιακές και της ίδρυσης της Γεωπονικής Σχολής
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα: 

- Τα νέα τμήματα, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων
και Διατροφής να ιδρυθούν μέχρι την 1-10-2019 και να λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι όπως αναφέρεται στο Νομοσχέ-
διο η ίδρυση των Τμημάτων να αρχίζει «το νωρίτερο την 1-10-2019 και
η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρχίζει το νωρίτερο το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021».

- Στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της ανωτατοποίησης του Ιδρύματος
σε επίπεδο περιφέρειας Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να μετο-
νομαστεί σε Πανεπιστήμιο Ηπείρου, όπως συμβαίνει και σε άλλα Πανε-
πιστήμια της χώρας, όπως με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με το
Πανεπιστήμιο Θράκης και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς όπως
και έγινε με την πρόσφατη ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
καθώς και όπως θα γίνει στο επόμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παι-
δείας με το Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων. 

- Να ιδρυθεί «Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
στην Άρτα (και όχι όπως αναφέρεται στο Νομοσχέδιο Σχολή Εφαρμογών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) στην οποία να ενταχτεί το «Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», όπως ζητά ομόφωνα η Γενική Συ-
νέλευση της Σχολής Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου. 

- Να υπάρξει μέριμνα σχετικά με τα θέματα της στέγασης περισσότερων
φοιτητών στις εστίες, καθώς και της σίτισης και της μεταφοράς τους από
και προς την πόλη της Άρτας στο campus των Κωστακιών. Σήμερα, το
εστιατόριο του ΤΕΙ είναι στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα πολλοί
φοιτητές να δαπανούν πολλά χρήματα στα εισιτήρια από το campus στο
εστιατόριο και τούμπαλιν. 

Πολλές οι διαφωνίες, λίγα τα θετικά σημεία
Πολύπλευρες οι αντιρρήσεις που κατατέθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της

Συγκλήτου, αναφορικά με το Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
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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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γ. Παπανδρεου 75 Ιωάννινα (πλησίον ΚΤΕΛ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Δημιουργία ενός άτυπου δικτύου των τεσσάρων
αρχαιολογικών Μουσείων της Ηπείρου

Τ
ην Παρασκευή, 18 Μαΐου, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συμμετέχει
στον στον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Μουσείων 2018, «Μουσεία

και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο
κοινό» και εγκαινιάζει τη διαδικτυακή συνερ-
γασία των τεσσάρων Αρχαιολογικών Μου-
σείων της Ηπείρου, (Ιωαννίνων, Άρτας,
Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας). 

Υπό τον εύγλωττο τίτλο «Τα Μουσεία της Ηπείρου
(δια) δικτυώνονται», η δράση αποσκοπεί στη δημι-
ουργία ενός άτυπου δικτύου των τεσσάρων αρχαι-
ολογικών Μουσείων της Ηπείρου, με την ανάπτυξη
κοινών δράσεων σε επίπεδο προβολής, με τη δημι-
ουργία κόμβων ενημέρωσης και παράλληλων εκδη-
λώσεων σε κάθε Μουσείο. Οι προγραμματιζόμενες
δράσεις είναι οι εξής: 

1) Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
-  Προβολή οπτικοαστικού υλικού των Αρχαιολο-

γικών Μουσείων Ηγουμενίτσας, Άρτας και Νικόπο-
λης. 

- Χρήση του Συστήματος Αυτόματης Ξενάγησης
στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννί-
νων. Ο επισκέπτης με τη χρήση συσκευών αυτόμα-
της ξενάγησης (tablets) αποκτά πρόσβαση σε
εβδομήντα (70) επιλεγμένα αντικείμενα των θεματι-
κών συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαν-
νίνων. Φωτογραφίες, αρχειακό υλικό,
ηχογραφημένες πληροφορίες και βίντεο καθίστανται
προσβάσιμα στο κοινό και εμπλουτίζουν την εμπειρία
της επίσκεψης στο Μουσείο. Η ανάπτυξη του συστή-
ματος, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ενταγμένου στο
ΕΣΠΑ έργου «Πολιτιστικές Υποδομές στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ιωαννίνων». Οι συσκευές αυτόματης
ξενάγησης διατίθενται  στους επισκέπτες στην είσοδο

του Μουσείου. 
- Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής, με τίτλο: «Οι πε-

ριπέτειες του Μολοσσίδη: Το ταξίδι του Τιμόδαμου».
Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως
13 ετών και είναι σχεδιασμένη για οθόνη αφής. Στην
εφαρμογή περιγράφονται οι περιπέτειες ενός ποντι-
κού, του Μολοσσίδη, ο οποίος ταξιδεύει με τον Τιμό-
δαμο από τις Συρακούσες στη Δωδώνη. Η ιστορία
αντλεί από επιγραφή σε ένα μολύβδινο έλασμα από
τη Δωδώνη, το οποίο αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε
έκθεση που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Η
εφαρμογή είναι δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά) και
διατίθεται δωρεάν, μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.amio.gr του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννί-
νων, για τα λειτουργικά συστήματα φορητών συ-
σκευών: Android 4.2 και iOS 7. Η εφαρμογή,

ανάλογα με το λογισμικό της εκάστοτε συσκευής
είναι διαθέσιμη στο 

Play Store:   https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.useappility.mio&hl=el

App Store:   https://itunes.apple.com/gr/app/to-
t a x i d i - t o u - t i m o d a m o u / i d 9 5 3 5 5 8 0 5
7?l=el&ls=1&mt=8

- Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Φωτο-ματιές
στο Μουσείο». Η έκθεση, η οποία γίνεται σε συνερ-
γασία με ομάδες ερασιτεχνών φωτογράφων των
Ιωαννίνων (Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων, Φωτο-
γραφικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φω-
τογραφιστές Φωτόραση – Λέσχη Δημιουργικής
Φωτογραφίας), θα διαρκέσει έως 20 Μαΐου 2018.
Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης του Μου-
σείου με την τοπική κοινωνία. Σαράντα επτά πολίτες

που αγαπούν και εκφράζονται μέσα από την τέχνη
της φωτογραφίας δίνουν τις δικές τους ερμηνείες,
οπτικές και βλέμματα πάνω στο περιεχόμενο, τη
δομή και τον  τρόπο της μόνιμης έκθεσης, του κτη-
ρίου-κελύφους και εν γένει του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Ιωαννίνων ως τοπόσημου.

2) Αρχαιολογικός Χώρος Εσωτερικής Ακρόπολης
Κάστρου Ιωαννίνων. 

Στο χώρο της εσωτερικής ακρόπολης του Κάστρου
των Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) θα πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,  παιχνίδι
χαμένου  θησαυρού, με τίτλο: Ιτς Καλέ: κρυμμένοι
μύθοι και ιστορίες, το οποίο θα απευθύνεται σε σχο-
λικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου. Στην εκπαιδευ-
τική-ψυχαγωγική αυτή δράση  περιλαμβάνονται
σταθμοί σε επιλεγμένα μνημεία της ακρόπολης και
σε εκθέματα του Μουσείου Αργυροτεχνίας, του Βυ-
ζαντινού Μουσείου και του Φετιχιέ  Τζαμιού. Οι σταθ-
μοί επιλέχθηκαν με γνώμονα την αποκάλυψη όψεων
της ιστορικής διαδρομής της ακρόπολης του Ιτς
Καλέ, και της ίδιας της πόλης, με τρόπο εύληπτο και
ελκυστικό για τις ηλικιακές κατηγορίες των εφήβων.

Οι μαθητές, με τη βοήθεια ψηφιακής εφαρμογής
θα περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο και στις
συλλογές των μουσείων, και θα μετέχουν σε δραστη-
ριότητες, μέσα από τις οποίες θα ανακαλύψουν ιστο-
ρίες  και μύθους, που κρύβονται πίσω από τα κτήρια
και τα εκθέματα . 

Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) προγράμματα των
45’ με τη συμμετοχή έως 30 μαθητών ανά πρό-
γραμμα. Ώρα έναρξης των δράσεων: 9.00 π.μ.

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Απαιτείται η
δήλωση συμμετοχής. Την Παρασκευή , 18 Μαΐου
2017 η είσοδος στα Μουσεία θα είναι ελεύθερη για
το κοινό. 

«Οφθαλμολογικοί διάλογοι» στα Ιωάννινα
Το επίκεντρο της Ελληνικής οφθαλμο-

λογικής κοινότητας θα αποτελέσουν για
δυο συνεχείς μέρες ημέρες τα Ιωάννινα.
Οφθαλμίατροι από όλη τη χώρα θα συμ-
μετάσχουν στις 18 & 19 Μαΐου στην επι-
στημονική συνάντηση  με τίτλο
«Οφθαλμολογικοί διάλογοι – Προοπτι-
κές και λύσεις», η οποία διοργανώνεται
από το Κολλέγιο Ελλήνων Οφθαλμιά-
τρων, με την επιστημονική υποστήριξη
της Οφθαλμολογικής Μονάδας Ημερή-
σιας Νοσηλείας «ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ» και υπό την αιγίδα του Ιατρι-
κού Συλλόγου Ιωαννίνων.  

Μια επιστημονική συνάντηση που φι-
λοδοξεί να φέρει τους οφθαλμιάτρους
στο ίδιο τραπέζι με ειδικούς, σε κάθε

τομέα της σύγχρονης Οφθαλμολογίας.
Χρησιμοποιώντας τον άμεσο διάλογο, θα
δοθούν απαντήσεις σε  ερωτήματα που
προκύπτουν στην καθ’ ημέρα ιατρική
πράξη: επιλογές επεμβάσεων, σύγχρονα
ενθέματα, μετεγχειρητική παρακολού-
θηση αλλά και κάθε ζήτημα που μπορεί
να απασχολήσει τον οφθαλμίατρο στο ια-
τρείο του σήμερα. 

Oι εργασίες της επιστημονικής συνάν-
τησης θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο
Epirus Palace την Παρασκευή 18 Μαΐου,
ώρα 14:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ και το Σάβ-
βατο 19 Μαΐου, ώρα  9:00 π.μ – 21:00
μ.μ. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση
της επιστημονικής συνάντησης είναι δω-
ρεάν, ενώ η παρακολούθηση  θα μοριο-

δοτηθεί με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Εκ-
παίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη
διοργάνωση της Επιστημονικής Συνάντη-
σης με θέμα: «Οφθαλμολογικοί Διάλογοι
– Προοπτικές & Λύσεις», με την υπό-
σχεση μιας διαφορετικής εμπειρίας. Στό-
χος να συζητήσουμε όλα τα νέα
δεδομένα στην αντιμετώπιση των
οφθαλμικών παθήσεων με γνώμονα την
καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών
υγείας στους ασθενείς» τονίζει ο χει-
ρουργός οφθαλμίατρος Σπυρίδων Γκο-
ρέζης,  Πρόεδρος της  Οργανωτικής
Επιτροπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
του «Κέντρο Όρασης Ηπείρου».
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ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΛ. ΚΑΤΣΕΝΟΣ
Χειρουργός  
Ωτορινολαρυγγολόγος

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

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παπάζογλου 8 
• Δέχεται καθημερινά  πρωί 9.00 - 13.00 απόγευμα 6.00 -

8.00 (εκτός απογεύματος Τετάρτης) 
•Τηλ.: 26510-37747, κιν:6945-296606. 
www. e-kontogiannis.gr.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΛΕΚΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
•Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, μέτρηση δια-

χυτικής ικανότητας, ανάλυση αερίων αίματος, προεγχειρητική
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@lek-
kos.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Χ. Τρικούπη 9, 1ος όροφος 
• Τηλ./Φαχ: 26510 24495 / κιν. 6930

484900 
• Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
• πρωί: 8.00΄ - 2.00΄ • απόγευμα: 6.00΄ - 8.00΄. 
• Τετάρτη απόγευμα κλειστά • Σάββατο 8.00΄ - 12.00΄. 
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού: πρωί 09.00 - 13.30 και από-

γευμα 18:00-21:00 εκτός Πέμπτης πρωί• Πλατεία Νεομάρτυρος
Ιωάννου 4 (κάτω από το Δημοτικό Ωδείο) •Τηλ./fax.26510 70067,
Kιν. 6936682700, •e-mail:kostismalamos@gmail.com 

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 ραν-
τεβού. 28ης Οκτωβρίου 25, Ιωάννινα, τηλ. ιατρείου
2651071992, κινητό: 6973373910, e-mail:
kotsanti@yahoo.gr

Ω.Ρ.Λ.

ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚOΛΑΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓOΣ ΩΤΟΡIΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛOΓΟΣ (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας
Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α 
Δέχεται με ραντεβού
Τηλ: 26510-49006  Κιν: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr
www.egolas.gr 
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
Ιατρείο: 28ης Οκτωβρίου 34 
•Τηλ. 2651030650, Τηλ. οικίας: 26510 30649, 
Κιν.: 6944413411 
Δέχεται καθημερινά: Πρωί: 9:π.μ. - 14:00μ.μ. 
Απόγευμα 18:00-20:30
Εκτός Τετάρτης απόγευμα και Σάββατο πρωί (με ραντεβού)

Ελ. Βενιζελου 35 & Μουσών, Πρέβεζα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Γ. ΚΑΣΚΑΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
•Ηλεκτρομυογράφος •Ηλεκτροεγκεφαλογράφος
•Προκλητά δυναμικά
•ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
•ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5,  (Ημιόροφος), 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το εργαστήριο λειτουργεί με ραντεβού
•Ώρες λειτουργίας: Δευτ.:-Παρ.: 9.00π.μ.-2.00μ.μ., 
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 6.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ. 

•ΤΗΛ.: 26510 36931, FAX: 26510 36743, 
ΚΙΝ.: 6944444568, 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ

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. Δαγκλή 1, 2ος οροφος (Β΄ κτίριο) •Τηλ.Οι-
κίας:2651044921, 

•Τηλ. ιατρείου: 2651033326,  κιν.: 6942-056871

ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΣΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο: Παπάζογλου 4 •Τηλ. 26510 33330, Τηλ.οικίας:

26510 48983. Δέχεται καθημερινά  πρωί και απόγευμα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ : ΔΕΥΤ – ΠΑΡ: 7:30 π.μ -14:00 μ.μ 

& 18:00 – 21:00μ.μ ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 μ.μ – 13:00 μ.μ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-70800 

e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥΤ – ΠΑΡ :7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Χαρ. Τρικούπη 14 •Τηλ. ιατρείου 2651036470, 

οικίας 2651037784

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά: Πρωί: 9 π.μ. – 1:30 μ.μ. Από-

γευμα: 6 - 8:30 το βράδυ •Τετάρτη απόγευμα και Σάβ-
βατο πρωί με ραντεβού. •Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 32
(πρώην Κλινική Δογορίτη) •Τηλ. Ιατρείου: 26510-
74470, Κινητό: 6973-691599.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
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ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

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 Νο-

σοκομείο Αrmand Trousseau Παρίσι, πρ. Επ. Ακτινολογικού
Εργαστηρίου ΠΠΝΙ 

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

ρίων, κοιλίας) 
•Triplex αγγείων •ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS 
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα) Ιωάν-

νινα  • Τηλ & Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154  • Δέχεται
καθημερινά 9:30-13:30 • Απογεύματα καθημερινά 18:00-
21:00 • Εξυπηρέτηση Επειγόντων Περιστατικών  • www.cha-
risiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΠΟΒΑΡΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιατρός - Γαστρεντερολόγος. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθη-

νών, 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, Ιωάν-
νινα. Τηλ.: 26510 37890, κιν.: 6977 695511, 
e-mail:nbovaretos@gmail.com

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.
Γυναικολογικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος - NST- Μαιευτικός

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

Dr. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
•Ειδίκευση στα νοσοκομεία Aarau και Schaffhausen, Ελβετία

•Εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Ουρογυναικολο-
γία και Γυναικολογική Ογκολογία •Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Βέρνης, Ελβετία •τ. Επιμελητής Νοσοκομείου Schaffhausen, Ελ-
βετία •Συνεργάτης κλινικής ΙΑΣΩ • Διεύθυνση: Μ. Αγγέλου 53,
45332, Ιωάννινα Τηλ.:26510 26550 - 26790 Fax: 26510
26790, κιν.: 6973786790

ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΙΟΥΡΗ – ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
•Εφαρμογές laser (Αποτρίχωσης-Αγγείων-Κηλίδων)

•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

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

ρυαγγείες - αιμαγγειώματα, θεραπείες ακμής, σύσφιξη δέρματος,
επεμβατική ανάπλαση δέρματος - Microlaserpeel), Botox, Εμφυ-
τεύματα • Μιχ. Αγγέλου 5 - Ιωάννινα - Τηλ./ Fax.:26510-33169,
κιν.6944-220.873• www.charrychavel.gr, e-mail:charrychavel
@gmail.com • Δέχεται καθημερινά 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.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν. ΓΚΟΥΒΑ 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 

•Ειδικευθείσα στην Ενδοκρινολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέν-
τρο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων •Εκπαίδευση στην Μονάδα Ενδοκρινολογίας,
Μεταβολισμού και Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". 

& Ενδοκρινολογία ενηλίκων παιδιατρική ενδοκρινολογία  
•Σακχαρώδης Διαβήτης / Διαβήτης Κύησης 
•Παχυσαρκία 
•Παθήσεις θυρεοειδούς αδένα 
•Παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων και επινεφριδίων 
•Παθήσεις υποθαλάμου / υπόφυσης 
•Γυναικολογική Ενδοκρινολογία/ Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής 
•Εμμηνόπαυση / Οστεοπόρωση
•Διαταραχές ανάπτυξης και ήβης στα παιδιά 
•Διεύθυνση: Μιχαήλ Αγγέλου 53 45333 Ιωάννινα, Fax.: 26510

26790, Τηλ.: 2651025006, κινητό: 6972590363, email:
bgkouva@yahoo.gr

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
Καρδιολόγος. Διδάκτωρ  Πανεπιστημίου Bochum Γερ-

μανίας. Εξειδικευμένος στην Ηλεκτροφυσιολογία- Αρρυθμιολογία.
Triplex καρδιάς/αορτής, Δοκιμασία κόπωσης, Holter-Ρυθμού,
Loop/Event Recorder, 24h καταγραφή πίεσης. Καρδιοαναπνευ-
στική Δοκιμασία Κόπωσης (CPET) για αθλητές. Συμβ. ΥΠΕΘΑ, ιδιω-
τικές ασφαλιστικές.

Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και 17:00-20:00, Σάββατο 08:00-
12:00. Επισκέψεις κατ’ οίκον. Οπλαρχηγού Πουτέτση 5 (2ος όροφος).
Τηλ.: 2651022448, Κιν.: 6949798270

email: sgkaniatsas@gmail.com

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ
Ειδικός Καρδιολόγος
Ιατρείο: Χαρ. Τρικούπη 2 • 2ος όροφος Πλήρης Καρδιολογι-

κός Έλεγχος • Υπέρηχοι – Doppler – Triplex • Test Κόπωσης •
Holter Ρυθμού • Holter Πίεσης • Ρύθμιση Λιπιδίων  • Ιωάν-
νινα, Τ.Κ.: 45444 •Τηλ.: 26510 38009  • Κιν.: 6936 509495
• E-mail: tasonta@mailbox.gr 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΙΟΝΤΗ - ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Ιατρείο: Γούναρη 2 (έναντι Ωρολογίου) •Τηλ. 26510 20804,  οι-

κίας 26510 31505 •Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 09.00 - 13.00
και Τρίτη, Πέμπτη 18.00 - 20.00

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία– Ψυχολογική Στήριξη για παιδιά
και ενήλικες

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, M.Sc,MRCSLT
Επιστημονική Υπεύθυνη Μετεκπαιδευθείσα στην Αγγλία, City Uni-

versity London •Ειδικός στις διαταραχές Λόγου,Φωνής, Ομιλίας και
Κατάποσης, •Κερκύρας 5, Σεισμόπληκτα •Τηλ. 2651067320, κιν.:
6986180630. Δεκτά όλα τα ταμεία

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.marias@gmail.com

•Πρόληψη-Διάγνωση-Αποκατάσταση Διατα-
ραχών Λόγου-Ομιλίας-Επικοινωνίας & Κατάποσης (Δυσφαγία)
σε παιδιά & ενήλικες (Άθρωση, Μαθησιακές δυσκολίες,
Τραυλισμός, Βαρηκοΐα - Κώφωση, Διάφορα Σύνδρομα, Εγκε-
φαλικές βλάβες & αποκατάσταση έπειτα από ατύχημα).

• Εκπαιδευμένοι στη μέθοδο pecs. Μέλος Συλλόγου Λογο-
παθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Χρήση διαγνωστικών
μέσων κατάλληλων για την έγκαιρη αξιολόγηση καθώς και
επιστημονικού θεραπευτικού υλικού για τη σωστή αποκατά-
σταση

• Συμβουλευτική γονέων. Συνεργασία με όλα τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Χ. Κάτσαρη 31, Ιωάννινα τηλ.
2651301832,κιν. 6955027860-6955869393

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΡΘΑ ΕΛ. ΚΩΣΤΑ�����
�Κλινικός διαιτολόγος • Σύμβουλος Διατροφής • Κθ. Φυσικής

Αγωγής • Διατροφή • Γιόγκα • Γελωτοθεραπεία • Πτυχιούχος Πα-
νεπιστημίου Ιταλίας • Μετεκπαιδευθείσα στο Medical Center
TEXAS U.S.A. Χ. •Κοραή 4 •�Τηλ: 26510- 64416 - fb:
Diatrofi.Yoga

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Ρήνα Χριστιάνα - Λιβέρης Διονύσης
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

(διΠλα αΠο τα Παλια κτελ αΘηΝωΝ)
ζωσιμαδωΝ 12 ιωαΝΝιΝα

Νουσιασ δ. χρυσοστομοσ
κλειδια παντοσ τυπου

κιΝ.: 6932335400 - 6977469999
ΤΗΛ.: 26510 73548 - οικιασ 2651057094

κλειστηκατε εξω;ΜΑΡΘΑ ΕΛ. ΚΩΣΤΑ
• Κλινικός Διαιτολόγος • Σύμβουλος Διατροφής

• Καθ. Φυσικής Αγωγής

Κοραή 4
Τηλ.: 26510 

- 64416
fb: Diatrofi.Yoga

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

«Ελπίζω τη νέα χρονιά να είμαι πιο τυχερός»
Τελευταίος MVP του της σεζόν ο Αλέξανδρος Νικολιάς

Τ
ον Αλέξανδρο Νικολιά ανέ-
δειξαν οι φίλοι του ΠΑΣ ως
τον κορυφαίο της αναμέτρη-
σης με τον Ολυμπιακό, που

ήταν η τελευταία της σεζόν 2017/18. 

Ο νεαρός χαφ που αναμένεται να ανανεώ-
σει το συμβόλαιό του με την ομάδα – εκπνέει
στις 32/12 – σχολίασε πως «θέλω να ευχα-
ριστήσω όλους γι’ αυτό το βραβείο και ει-
δικά τον κ. Βασίλη Αλεξίου για τα καλά του
λόγια (σ.σ. έκανε τη βράβευση). Πιστεύω ότι
έχει δίκιο. Έχω μεγάλο σεβασμό στο τεχνικό
τιμ και τα πρόσωπα που το απαρτίζουν. Ελ-

πίζω τη νέα χρονιά να είμαι πιο τυχερός και
να βγάλω μέσα στο γήπεδο αυτό που
αξίζω». Μετά αν θα είναι  έτοιμος και πιο δυ-
νατός του χρόνου, φέτος στάθηκε άτυχος,
ανέφερε ότι «πιστεύω όλα να πάνε καλά.
Είναι ένα συν του συλλόγου ότι έχει έμπειρο
επιτελείο κι αυτό βοηθάει κι εμάς να γινόμα-
στε καλύτεροι».

Πολυβραβευμένος ο Κόντε

O Μάρκο Λιβάια της ΑΕΚ και ο Πέδρο
Κόντε του ΠΑΣ Γιάννινα συγκέντρωσαν τα
περισσότερα βραβεία MVP και Best Goal

κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος Super
League Σουρωτή 2017-2018.

Ο Κροάτης επιθετικός της ΑΕΚ αναδείχ-
θηκε τέσσερις φορές ως MVP της αγωνιστι-
κής και μάλιστα συνεχόμενες (10η
αγων.-13η αγων) ενώ στη λίστα υπάρχουν
έξι ακόμα συμπαίκτες του. Πρόκειται για
τους Πέτρο Μάνταλο, Λάζαρο Χριστοδουλό-
πουλο, Γιώργο Γιακουμάκη, Ογκνιεν Βρά-
νιες, Σέρτζιο Αραούχο και τον Τάσο
Μπακασέτα ο οποίος κατέκτησε το βραβείο
δύο φορές.

Τέσσερις φορές αναδείχθηκε MVP ποδο-
σφαιριστής του Ολυμπιακού (Φορτούνης,

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Στον Γκορίλα την Κυριακή

Ε.Ψ.Ε.Π.
Διοργανώνει ημερίδα
με θέμα «Walking
Football - Ένας χώρος
διά βίου άθλησης»

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης –
Ε.Ψ.Ε.Π., διοργανώνει το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα
11:00 π.μ. στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της
Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας στα Ιωάννινα, ημε-
ρίδα με θέμα «Walking Football - Ένας χώρος διά βίου
άθλησης». Η εκδήλωση αποτελεί μία προσπάθεια παρου-
σίασης του αθλήματος Walking Football, που είναι ήπια
εκδοχή-παραλλαγή του κλασσικού ποδοσφαίρου και
απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 50 ετών, με στόχο την
υποστήριξη και την ενίσχυση της διά βίου άθλησης, της
κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής του ανθρώπου εν-
διάμεσης και τρίτης ηλικίας στην κοινωνική ζωή και
δράση. Στο πλαίσιο των στόχων της ίδιας εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα
5:30 μ.μ. στο Γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» της Ε.Π.Σ.
Ηπείρου, τουρνουά αγώνων επίδειξης και προβολής του
αθλήματος Walking Football.

Συνδιοργανωτές της Ε.Ψ.Ε.Π. είναι η Ένωση Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Ηπείρου (Ε.Π.Σ.ΗΠ.) και η Ελληνική Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) στο πλαίσιο του
Προγράμματος Grassroots της UEFA, σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και
το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
(Ι.Δ.Ε.Α.Δ.).

Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την Aιγίδα της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ενεργά με εισηγήσεις
και παρεμβάσεις τους ο κ. Αντώνης Νικοπολίδης, προπο-
νητής Εθνικής Ελπίδων Ελλάδος U21, ο κ. Μένιος Σακελ-
λαρόπουλος, δημοσιογράφος-αθλητικογράφος, ο κ.
Κωνσταντίνος Βρακάς, Πρόεδρος Ε.Π.Σ. Ηπείρου, ο κ. Πε-
ρικλής Βασιλάκης, πρώην Διεθνής Διαιτητής Ποδοσφαί-
ρου, περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου, ο
κ. Ανδρέας Μαλάτος, Δρ. Αθλητικού Δικαίου, Πρόεδρος
Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Α.Δ. και ο κ. Χρόνης Δρούγιας, χειρουργός Ορ-
θοπαιδικός, Αθλητίατρος.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σισέ, Μάριν, Ανσαριφάρντ), από τρεις φορές ποδοσφαιριστής του
Παναθηναϊκού (Άλτμαν, Χίλιεμαρκ, Λούντ) και του ΠΑΟΚ (Μαουρί-
τσιο, Πέλκας, Πρίγιοβιτς), δύο φορές του ΠΑΣ Γιάννινα (δύο φορές
ο Κόντε) και από μία του Πανιωνίου (Λάμπρου), της Λαμίας (Παπα-
δόπουλος), του Παναιτωλικού (Κυριακίδης), του Ατρομήτου Αθηνών
(Ουάρντα), του ΑΟΚ (Τουράμ),  του Αστέρα Τρίπολης (Ιγκλέσιας) και
της Ξάνθης (Γέντρισεκ).

Στον Γκορίλα θα βρεθεί την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος
Ιωαννίνων, ακολουθώντας τις εξής πορείες: 

- Γκορίλας 1.658μ
Αρχαία Ελαία - Άγιος Αρσένιος - Κορυφή Γκορίλα - Ελευθερο-

χώρι (Γ Κατηγορία) 
Ώρες πορείας: 9
Αρχηγοί: Μπίνας Δημήτριος, Τσίμαρης Βασίλειος
- Αρχαία Ελαία - Άγιος Αρσένιος - Πόποβο (Β Κατηγορία)
Ώρες πορείας: 6,5
Αρχηγός: ΔΣ
- Αρχαία Ελαία - Σταυρός - Πόποβο (Α Κατηγορία)
Ώρες πορείας: 5

Αρχηγός: ΔΣ
Αναχώρηση: 7:00 πμ από την έξοδο του parking της κεντρικής

πλατείας. 
Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυξάνεται ο βαθμός

δυσκολίας και η διαδρομή θα επανεκτιμηθεί επί τόπου. Εξοπλι-
σμός: ορειβατικά μποτάκι, ζευγάρι μπατόν, ατομικό φαρμακείο, αν-
τιανεμικό-αδιάβροχο, γυαλιά ηλίου. Ρουχισμός κατάλληλος για την
εποχή καθώς και δεύτερη αλλαξιά ρούχων.

Δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου 7-
9 το απόγευμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26510 22138



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• Ενοικιάζεται κατάστημα 42 τ.μ. για επαγ-

γελματική στέγη στην οδό Μπιζανίου 20.
Τηλ.: 6973512820, ώρες καταστημάτων 

• ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται κατάστημα στην
Στοά Αραβαντινού 6. Τηλέφωνο:

6976716978

• ΣΤΑΥΡΑΚΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4άρι καινούριο, 120 τ.μ. (σαλόνι με
τζάκι, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, 2 WC, αποθήκη, χώρος στάθμευ-
σης), αυτονομία θέρμανσης, χωρίς κοινόχρηστα. Τιμή λογική. Τηλέ-
φωνα: 2651040026, 6955698531.

• Ενοικιάζεται διαμέρισμα 160 τ.μ. 4άρι για φοιτητές ή οικογένεια
520 ευρώ. Αυτόνομη θέρμανση και δύο μπάνια. Κομνηνών 7, Γη-
ροκομείο – Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932429058 και
6949196085.

• ΑΝΑΤΟΛΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη γκαρσονιέρα σε νεόκτιστη
οικοδομή πίσω από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τηλέφωνα:
6956927808, 2651049049 

• Ενοικιάζονται σε συγκρότημα κατοικιών, σε φοιτητές/τριες επι-
πλωμένες γκαρσονιέρες, δυάριαεΕπιπλωμένα και μη, καθώς και σο-
φίτα ημιεπιπλωμένη με δύο κρεβατοκάμαρες, κουζίνα, καθιστικό,
λουτρό, μεγάλη βεράντα, σε καινούργια οικοδομή, με αυτονομία
θέρμανσης, λίγα κοινόχρηστα, κήπο, πάρκινγκ, κοντά σε στάση αστι-
κού (Λεωφόρος Σ. Νιάρχου) προς Πανεπιστήμιο και επί της οδού
Αγίας Λαύρας 5 έναντι Jambo Τηλ.: 6977834581.

• Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στο 2ο όροφο με αυτόνομη θέρ-

μανση, κεντρικά. Πληροφορίες στο  τηλ.: 26510-26062,
6936985568 - 567.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ
• ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλεί-

ται οικόπεδο 1000 τ.μ.
με δυνατότητα να χωριστεί
σε δύο τμήματα 500 τ.μ.
έκαστο στην οδό Βυζαν-
τίου στην Ανατολή συνδε-
δεμένο με αποχέτευση,
και ύδρευση, με σ.δ. 0,6.
Τηλέφωνο: 6974369179,
2651026169 

• Πωλείται οικόπεδο
στην Ολυμπιάδα Μαρμά-

ρων σε καλή τιμή. Πληροφορίες τηλ.: 6973692324

• Πωλείται στο Κανάλι Πρέβεζας, 200 μ. από τη θάλασσα,
δίπλα σε supermarket, φούρνο, καφετέριες και ταβέρνες,
νεόδμητη μεζονέτα 90 τ.μ. σε τρεις ορόφους, με απεριόρι-
στη θέα, με μεγάλες βεράντες, με το κλειδί στο χέρι, σε τιμή
ευκαιρίας: 90.000 ευρώ. Τηλ.: 6977224065 & 6972987123

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
• Πωλείται στο Κανάλι Πρέβεζας, κοντά στη θάλασσα, με

απεριόριστη θέα, νεόδμητη μεζονέτα 85 τ.μ. σε τρεις ορό-
φους, με ιδιωτικό χώρο 30 τ.μ. (αυλή), με το κλειδί στο χέρι,
σε τιμή ευκαιρίας: 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6977224065 &

6972987123 
• Σεισμόπληκτα  στην οδό Ευαγόρα Ποληκαρίδη (δίπλα στο

S/M Τατσιώνη) πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο με συντελεστή δόμησης 0,6. Τιμή: 75.000 ευρώ. Τηλ.:
6932914708.

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελεούσα Ιωαννίνων οικόπεδο 580m2
εντός οικισμού με συντελεστή δόμησης 0,60. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 6942 404591.

• Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας δύο γκαρσονιέρες, ένα δυάρι
και ένα χωράφι ποτιστικό 5,5 στρέμματα Τηλ.: 6947425493,
6996735990

• Πωλείται I.X. MERCENTES C  230 Compressor σε αρίστη
κατάσταση με 75.000 χλμ. Τηλ.: 6951666614   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Καθηγήτρια φιλόλογος, πτυχιούχος του Κλασικού  τμήμα-

τος της Φιλολογίας Ιωαννίνων, με εμπειρία στην εκπαίδευση
μαθητών και ενηλίκων, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά όλων
των τάξεων και σε φοιτητές. 

Ακόμη, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού,
καθώς και την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών. Παρέχεται πα-
κέτο σημειώσεων για όλες τις τάξεις. Τηλ.:6942972440

• Καθηγητής φιλόλογος με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές Ικα-
νοποιητικές. Τηλ.: 6973512820.

ΔΙΑΦΟΡΑ
• Έλληνας του εξωτερικού που μένει στη Λευκάδα μόνιμα

επιθυμεί να κάνει σχέση με Ελληνίδα, Αγγλίδα, Αμερικάνα,
από 55 έως 63 ετών χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.: επικοινωνίας
6939548013.
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«Καθηγήτρια, κλασική φιλόλογος με μεταπτυχιακό και εμπειρία
στις πανελλήνιες εξετάσεις, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές γυμνασίου-λυκείου. Παρέχεται πλούσιο διδακτικό υλικό.
Τηλ.: 6983884659.»

Από έμπειρο και πτυχιούχο κιθαρίστα ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ Δίδακτρα πολύ λογικά Τηλ.: 6942819649     Θανάσης

Φυσικός με μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Φυσικής παρα-
δίδει ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Γυ-
μνασίου και Λυκείου Τηλ.: 6974759754.

Καθηγητής Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία και μεταπτυ-
χιακό στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυ-
μνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο: 6945801636

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με διδακτική εμπειρία και ειδί-
κευση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παραδίδει ιδιαί-
τερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου,
λυκείου, ΕΠΑΛ σε προσιτές τιμές. Οργανωμένες σημειώσεις.
Σωστή προετοιμασία των μαθητών και παροχή δωρεάν σημει-
ώσεων. Τηλέφωνο: 6987304783.       

" Χημικός, απόφοιτη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχια-
κές σπουδές και φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα
Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών σε μαθητές  Γυ-
μνασίου - Λυκείου  Τιμές προσιτές τηλ. 6972906417

Ενοικιάζεται δυάρι στην οδό Βορείου Ηπείρου 5 με αυτόνομη
θέρμανση. Τηλ. 2651024067 - 6942557654

Πωλείται στο Μέτσοβο, διαμέρισμα 130 τ.μ. δίπλα στον κεν-
τρικό δρόμο,1ος όροφος,πέτρινη επένδυση, αυτόνομη θέρ-
μανση και τζάκι, 2 WC, αποθήκη 20 τ.μ., επιπλωμένο σε άριστη
κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη, πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6942202844 

Πωλούνται μία γκαρσονιέρα και ένα 2άρι στην οδό Μαρίκας
Κοτοπούλη. Τηλέφωνα: 2651038716, 6947425493

Πωλείται γκαρσονιέρα στην οδό Βλαχάβα. Τηλέφωνα:
2651038716, 6947425493

Πωλείται άδεια ταξί με αυτοκίνητο VW Passat  μοντέλο 2004.
Τηλέφωνο: 6977863002

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

ENOIKIAZETAI γωνιακό πάρκινγκ στην πυλωτή της πολυκατοι-
κίας στην διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 5. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας :6939981762

Ψησταριά στο κέντρο των Ιωαννίνων αναζητά άτομο έως 40
ετών, δραστήριο και με όρεξη για δουλειά για τη θέση του τυλιχτή
και του ψήστη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937701666.

ENOIKIAZETAI ανακαινισμενη μονοκατοικία στην Μπάφρα, με
δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο, με boiler,
οικόπεδο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας :6970625009

ΕΝΟΙΚΙΑζΕΤΑΙ δυομισάρι στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη 64
2ος όροφος (δίπλα από S/M Μασούτης) σε άριστη κατάσταση με
μεγάλη βεράντα με θέα τη λίμνη, γκαράζ και αποθήκη. 

Τηλέφωνα 2651023039 και 6946584443.

Επαγγελματίας πωλητής με 25 χρόνια προϋπηρεσία σε Ελ-
ληνικές επιχειρήσεις. πτυχιούχος ΕΜΠ, ζητά 
συνεργασία με έδρα τα Γιάννενα και εμβέλεια σε ολόκληρη την
Ήπειρο. Εταιρικό αυτοκίνητο απαραίτητο. 

Τηλ.: 6977691471

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 65 τ.μ. (2,5άρι) σε άριστη  κατάσταση
με θέα 3ου ορόφου (πάνω από το S/M)  με αυτόνομη θέρ-
μανση, αποθήκη και γκαράζ.  Τηλέφωνο: 6944723300,
2651023237, 2651023039, 6946584443

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας φοιτητικά έπιπλα ενός χρό-
νου: ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων, πλυντήριο, διόροφο
κρεβάτι, ημίδιπλο κρεβάτι, γραφείο, δερμάτινη καρέκλα, τρα-
πεζάκι. Όλα μαζί στην τιμή των 500 ευρώ.  Τηλέφωνο:
6937936573.

Aπόφοιτος ΚΛΑΣΙΚΗΣ Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μα-
θητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές προσιτές. 

Τηλ.: 6958218775

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

Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλέφωνο: 6946954150

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

ΑΡΤΑ - Πωλείται οικόπεδο 780 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο,
κοντά στην εθνική οδό Άρτας - Ιωαννίνων. Τηλέφωνο :
6938113370

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας με πολυετή εμπειρία
αναλαμβάνει μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις από
Αγγλικά σε Ελληνικά (και αντιστρόφως). Τιμές προσιτές. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6941693509

ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα
των 2 στρ. το καθένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέ-
φωνο: 6946954150

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑζΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 65 τ.μ., στην οδό Χρήστου
Σούλη, 1ου ορόφου, ανακαινισμένη. 

Τηλέφωνο: 6944221333

ΕΝΟΙΚΙΑζΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στούντιο 29 τ.μ. 2ου ορόφου
στην οδό Νικολάου Γλυκή 8Α στα Σεισμόπληκτα απέναντι από τα
Jumbo. Τιμή 170 ευρώ. Τηλέφωνο: 6972217490 κ. Χρήστος,
6945150445 κ. Αριστείδης.  

ΕΝΟΙΚΙΑζΕΤΑΙ διαμέρισμα 4άρι με αυτονομία θέρμανσης
και κουφώματα αλουμινίου στην οδό Γυναικών Πίνδου 2. Τηλέ-
φωνο: 2651027457.
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. με αύξηση εσόδων,
«πάγωμα» των επενδύσεων

ΙΝΣΕΤΕ
Εσοδα 2 δισ. έφερε ο τουρισμός τρίτης
ηλικίας το 2016

Περί τα 2 δισ. ευρώ δαπάνησαν οι του-
ρίστες τριτης  ηλικίας (65+), που επισκέ-
φθηκαν την Ελλάδα για διακοπές το 2016.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπερά-
σματα της μελέτης που εκπόνησε το  Ινστι-
τούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με
θέμα «Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού
3ης ηλικίας για διακοπές στην Ευρώπη».
Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της IPK In-
ternational, εταιρείας με εξειδίκευση στην
έρευνα της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς
των τουριστών.

Οι τουρίστες 3ης ηλικίας με προορισμό
την Ελλάδα, πραγματοποίησαν 1,7 εκατ.
ταξίδια (ποσοστό 6,1% επί του συνόλου
των ταξιδιών στη χώρα με τη κρουαζιέρα) και 16,5 εκατ. διανυκτερεύσεις (ποσοστό 8,5% επί του συνόλου
των διανυκτερεύσεων στη χώρα με τη κρουαζιέρα). Το 93% των επισκεπτών, το 93% των διανυκτερεύ-
σεων και το 76% της δαπάνης προέρχονταν από ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το 7% των διανυκτερεύσεων
και το 24% της δαπάνης από μη ευρωπαϊκές αγορές. Η Ελλάδα αποτέλεσε τον 7ο δημοφιλέστερο προ-
ορισμό για τις ευρωπαϊκές αγορές και τον 10ο δημοφιλέστερο για τις μη ευρωπαϊκές, με μερίδια αγοράς
5% και 4% αντίστοιχα. Οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές της Ελλάδας ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (404
χιλ.) η Γερμανία (336 χιλ.) και η Γαλλία (238 χιλ.). Στις εκτός Ευρώπης αγορές, οι ΗΠΑ  καλύπτουν το
49% των μη ευρωπαϊκών ταξιδιών, το 58% των διανυκτερεύσεων  και το 43% της δαπάνης.

Οι τουρίστες τρίτης ηλικίας που επισκέφθηκαν ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές το 2016, ανήλ-
θαν σε 35,9 εκατ. Πραγματοποίησαν 344,8 εκατ. διανυκτερεύσεις και δαπάνησαν περίπου 41 δις. ευρώ.
Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανήλθε σε 1.142 ευρώ και η μέση δαπάνη ανά ημέρα σε 119 ευρώ.

Mε αφορμή την εκπόνηση της μελέτης ο κ. Άρης Ίκκος, επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, δήλωσε
ότι: «Η αγορά τουριστών 3ης ηλικίας είναι και μεγάλη και εύπορη αλλά, με δεδομένες τις δημογραφικές
τάσεις, και πολύ δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσαρμογή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των συγκεκριμένων πελατών, θα επιτρέψει την αξιοποίηση του φυσικού
και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, με παράλληλη επιμήκυνση της σεζόν και αύξηση των εσόδων. Τα
συστατικά υπάρχουν, απαιτείται η σύνθεσή τους με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο
προϊόν που θα επιτρέψει την αύξηση του εισερχόμενου ταξιδιωτικού ρεύματος από τουρίστες 3ης ηλι-
κίας».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Σχέδιο επέκτασης συμβάσεων
παραχώρησης οδικών έργων

Το ενδεχόμενο απευθείας αναθέσεων έργων στους παραχωρησιούχους που ήδη διαχειρί-
ζονται τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, με αντάλλαγμα την επέκταση των συμβάσεων πα-
ραχώρησης, εξετάζει το υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ανέθεσε στην κοινοπραξία που
εκμεταλλεύεται την Αττική Οδό να μελετήσει τις επεκτάσεις της και την επέκταση του προ-
αστιακού, μια αμφιλεγόμενη επιλογή, καθώς τα κριτήρια σχεδιασμού του Δημοσίου δεν ταυ-
τίζονται απαραίτητα με εκείνα των τεχνικών εταιρειών.

Προ ημερών, ο υπουργός Υποδομών
Χρ. Σπίρτζης συγκρότησε ομάδα εργασίας
για να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτα-
σης των υφιστάμενων συμβάσεων παρα-
χώρησης. Η απόφαση παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: από τη μια πλευρά
αναφέρεται σε μια μυστική συμφωνία που
υπέγραψε ο κ. Σπίρτζης με τις Αττικές Δια-
δρομές στις 12 Ιανουαρίου «για τη δρομο-
λόγηση εκπόνησης του συνόλου των
μελετών και ερευνών» για πλήθος έργων:
τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθη-
κών στο υπό λειτουργία τμήμα της Αττικής
Οδού, συμπληρώσεις σε κόμβους, την
επέκταση μέχρι τη Ραφήνα και τη σύν-
δεσή της με το αεροδρόμιο, την επέκταση

του προαστιακού στη Ραφήνα και στο Λαύριο κ.ά. Το Δημόσιο δεν θα πληρώσει γι’ αυτές τις
μελέτες και, φυσικά, δεν υποχρεούται να τις υλοποιήσει. Είναι, όμως, κατ’ αρχήν προβλημα-
τικό ότι ως βάση σχεδιασμού θα εξεταστεί η όποια τεχνική επιλογή κατασκευαστικών εται-
ρειών. Η επιτροπή που δημιούργησε ο κ. Σπίρτζης θα ασχοληθεί και με τις υπόλοιπες οδικές
παραχωρήσεις. «Οι παραχωρησιούχοι σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
διατύπωσαν την άποψη ότι είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η επέκταση των υφιστάμενων συμ-
βάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων για την υλοποίηση νέων έργων», αναφέρεται
στην απόφαση. Η υπόθεση αυτή έχει ένα βασικό πρόβλημα: επί της ουσίας ισοδυναμεί με
απευθείας αναθέσεις έργων, μικρών ή μεγάλων, εφόσον αυτά δεν θα γίνουν με ανοικτό δια-
γωνισμό. Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου μικρά έργα, σχετι-
ζόμενα με τον αυτοκινητόδρομο, δρομολογήθηκαν με τριετή επέκταση των παραχωρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται η συ-
ναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναδιαμόρφωση των χρηματοοικονομικών μοντέλων
των έργων, η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης και η έγκριση της Βουλής. Ακόμα
δυσκολότερη, έως απίθανη, είναι η περίπτωση η Ε.Ε. και οι τράπεζες που δανειοδοτούν τα
έργα να δεχθούν τη νέα ιδέα που διατύπωσε προ ημερών ο κ. Σπίρτζης σε εκδήλωση: τη μεί-
ωση των διοδίων, με αντάλλαγμα τη χρονική επέκταση των παραχωρήσεων...

Υ
περπλεόνασμα 2,33 δισ. ευρώ καταγράφει από
το πρώτο τετράμηνο του έτους ο προϋπολογι-
σμός (έναντι στόχου μόλις 374 εκατ. ευρώ) με
ταυτόχρονη ωστόσο υποεκτέλεση δαπανών, κυ-

ρίως στον τομέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων, αλλά και υπέρβαση των στόχων τόσο στα έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού όσο και σε αυτά του τα-
κτικού. 

Τα στοιχεία αυτά, πάντως, δημοσιοποιούνται λίγες ημέρες πριν ξε-
κινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής των θεσμών και
δείχνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, ότι θα επιτευχθεί και φέτος ο
στόχος που έχει τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του
ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποφευχθεί η εφαρμογή κατά ένα
έτος νωρίτερα του μειωμένου αφορολόγητου ορίου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), το ύψος των καθαρών εσόδων του κρα-
τικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,515 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,205 δισ. ευρώ ή 8,4% έναντι του
στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς τις
εισροές από την Ε.Ε.) ανήλθαν σε 14,423 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά
689 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται
και στις αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας,
καθώς τον Απρίλιο, εκτός από τις εταιρείες, κατέβαλαν τον σχετικό
φόρο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλήρωσαν τον ΦΠΑ του
πρώτο τριμήνου).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε
1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. έναντι του
στόχου, ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,092 δισ., αυξημένα κατά 516 εκατ. έναντι του
στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται
υποεκτέλεση ύψους 751 εκατ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του κρατι-
κού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου ανήλ-

θαν στα 15,322 δισ. έναντι στόχου για ίδιο διάστημα 16,073 δισ. Ει-
δικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
14,819 δισ. και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. έναντι του στόχου.
Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορη-
γήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 294 εκατ. Ταυτόχρονα, μει-
ωμένες είναι και οι δαπάνες του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. παρουσιάζον-
τας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ.

Ο Απρίλιος

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
μόνο τον Απρίλιο ανήλθε στα 3,357 δισ., αυξημένο κατά 269 εκατ.
σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, ενώ τα καθαρά έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,325 δισ., αυξημένα έναντι του μη-
ναίου στόχου κατά 282 εκατ. Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου
2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρι-
σης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ., σημειώνοντας
μείωση κατά 17 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ.). Ειδικά
για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 3,618 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 416 εκατ.
έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 3,462 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 192 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156 εκατ. και
παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 224
εκατ.


