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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου

Ο Κωνσταντίνος Καψάλης του Γεωργίου και της Χρυσάνθης, γεννήθηκε στο Καλπάκι το 1962. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Δολιανών και στη
συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Λύκειο και την Παιδαγωγική Ακαδημία
του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Διορίστηκε το 1987 ως Δάσκαλος και
διαμένει μόνιμα στην Τ.Κ. Καλπακίου.
Είναι έγγαμος με την Πηνελόπη Παπανικολάου, Νηπιαγωγό και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και την Χρύσα . Από τα νεανικά του
χρόνια, συμμετείχε ενεργά στα κοινά της περιοχής. Το 1986 συμμετείχε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ από το 1991 έως 1994 διετέλεσε
για πρώτη φορά κοινοτικός σύμβουλος στην κοινότητα Καλπακίου.
Από το 1993 έως 1998 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής της 4ης Εδαφικής Περιφέρειας. Το 1995 εκλέχτηκε Πρόεδρος της κοινότητας Καλπακίου ως το 1998. Απο το 1998 εκλέγεται
για τρεις συνεχόμενες τετραετίες Δήμαρχος στο Δήμο Καλπακίου που προήλθε από την συνένωση
των κοινοτήτων Άνω Ραβενίων, Γεροπλατάνου, Δολιανών, Καλπακίου, Κάτω Ραβενίων, Μαυροβουνίου, Νεγράδων και Χρυσόρραχης.Το 2010 μετά την συνένωση έξι (6) πρώην Ο.Τ.Α. εκλέχτηκε πρώτος Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Πωγωνίου. Εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Ιωαννίνων (ΤΕΔΚ), από το 1995 - 2010 και από το 2010
ως σήμερα εκλεγμένο μέλος της ΠΕΔ Ηπείρου, ασχολήθηκε σε βάθος με τα προβλήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ηπείρου και της λειτουργίας της. Από το 2006- 2010 ως μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και από το 2010 – σήμερα ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της Κ.Ε.Δ.Ε. συμβάλλει με την εμπειρία του σε κεντρικό πλέον επίπεδο για την θεσμική θωράκιση και
την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ αυτούς τους νευραλγικούς τομείς της.

συνέπεια - εργατικότητα - αποτελεσματικότητα

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου

Συνδημότες και Συνδημότισσες
Πράγματι την εποχή της κρίσης και των λειψών εσόδων «…βάλαμε πλάτη στα δύσκολα». Ήμασταν εκεί δίπλα στους δημότες μας
σε κάθε γωνιά του Δήμου. Η εποχή των βαρύγδουπων δηλώσεων μέσα από τα γραφεία και τον τύπο σταμάτησε για τη χώρα μας το
2010. Εμείς καταφέραμε να ακούσουμε την φωνή των ακριτών μας και να εξελιχτούμε. Τα χρόνια της κρίσης «σας θέλουμε δίπλα
μας στα προβλήματά μας»… μας είπαν και εμείς ήμασταν εκεί για να ζητούμε σήμερα την ψήφο τους.
Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την χώρα μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που ανέκυψαν στη
λειτουργία του Δήμου, εξαιτίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, χωρίς την διάθεση του ανάλογου προσωπικού και πόρων, με
την ταυτόχρονη διαρκή μείωση των χρηματοδοτήσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που υπονόμευσε την παροχή των
απαραίτητων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Η αφάνταστη γραφειοκρατία, οι αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι και νομοθετήματα, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.(Περιφέρεια,
Δήμος Ιωαννιτών ,αποκεντρωμένη Περιφέρεια κλπ.) αλλά και η αδιαλλαξία της κεντρικής εξουσίας που κρατά τα μάτια και τα αυτιά
της κλειστά δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων και τη ζωή των δημοτών.
Σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα προστέθηκε και η κακή οικονομική κατάσταση, που προέρχεται από τα ελλείμματα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων διοικήσεων του.
Ο Δήμος Πωγωνίου ήταν δυναμικά παρών στους αγώνες, για τα δίκαια αιτήματα της περιοχής και της Ηπείρου.

Απολογισμός/Σχεδιασμός της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Πωγωνίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου εκφράσαμε την άποψη πως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και η
αξιοποίηση των μεγάλων πλεονεκτημάτων μπορεί να επιτευχθεί με ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας πραγματοποιήθηκε ο πρώτος «οδικός χάρτης» για την χάραξη του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Βασισμένοι σε αυτό και σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχεδιάζουμε ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, που θα παρουσιάσουμε το καλοκαίρι, προετοιμάζοντας το Δήμο μας για τα επόμενα χρόνια αξιοποιώντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος και είναι:
•
•
•
•
•
•

Η γειτνίασή μας με την Αλβανία
Η πολιτιστική μας κληρονομιά
Το πλούσιο περιβάλλον μας
Οι ορεινοί όγκοι και τα δάση
Tα ποτάμια και ο κάμπος
Η ορθή εκμετάλλευση των ενεργειακών του πόρων

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε:
• Την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού
• Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα για την ακριτική περιοχή μας
• Την δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου,
• Τη δημιουργία εμπορευματικού – διακομιστικού κέντρου στη μεθόριο περιοχή αξιοποιώντας την υπάρχουσα μελέτη,
• Ζώνη ελεύθερης συναλλαγής στη μεθόριο περιοχή,
• Την αλλαγή του τρόπου άρδευσης (τεχνητή βροχή ) κοιλάδας Καλαμά,
• Την ολοκλήρωση των αναδασμών,
• Την ανάδειξη πολιτιστικών, ιστορικών και Θρησκευτικών μνημείων
• Αξιοποίηση του δασικού πλούτου
• Νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας
• Την ανάδειξη επώνυμων τοπικών προϊόντων,
• Στήριξη και ανάκαμψη της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ελλάδας.
• Αξιοποίηση λίμνης Ζαραβίνας

aξιοκρατία - αξιοπιστία - διαφάνεια

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου
Έργα που εγκρίθηκαν στο ΕΣΠΑ -Ο.Π.Α.Α.Χ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –INTERREG
ΕΣΠΑ 2007-2013

Εγκρίθηκαν
• Δίκτυο αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου ύψους 5.590.000,00 € (Δημοπρατήθηκε και εκτελείται)
• Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ Παρακαλάμου ύψους 947.100,00 € (Δημοπρατείται)
• Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αυτεπιστασία αρχαιολογίας ύψους 50.000,00 € (Δημοπρατείται)
• Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής Αγοράς Τ.Δ. Παρακαλάμου ύψους 1.200.000,00 € (Δημοπρατείται)
• Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών,Μαζαρακίου,
Ριαχόβου, Καταρράκτη ,Δελβινακίου ύψους 624.000,00 € (Δημοπρατήθηκε)
• Κατασκευή αντλιοστασίου Δελβινακίου /εξωτερικό δίκτυο 115.000 € (Δημοπρατήθηκε)
• Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση «Γοριτσάκι Τ.Κ. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου ύψους 550.000,00 €
(Ολοκληρώνεται)
Προς ένταξη
• Πάρκο Ιστορίας στο Καλπάκι ( Πολεμικό Μουσείο) ύψους 1.600.000,00 €
• Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βασιλικού ύψους 2.500.000,00 €

Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υλοποιούνται/Εγκρίθηκαν
• Αξιοποίηση περιοχής νερόμυλου Ιερομνήμης ύψους 200.000,00 € (έχει εκτελεστεί)
• Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Δελβινακίου ύψους 83.000,00 € (έχει εκτελεστεί)
• Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Κτισμάτων ύψους. 90.000,00 € (έχει εκτελεστεί)
• Εκθετήριο-Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ&Ν Κολέφα Τ.Κ. Πωγωνιανής ύψους 340.000,00 € (έχει Δημοπρατηθεί)

Πρόγραμμα Εξοικονομώ: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Εγκρίθηκε πρόταση με τίτλο: Ενεργειακή επιθεώρηση – επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το Σχολικό κτίριο Δολιανών ύψους
200.000,00 €

ΙΝΤΕRREG ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ»

Εγκρίθηκαν
• Πολυφωνικό τραγούδι- Δίαυλος δικτύωσης και πολιτισμικής ανάδειξης στις περιοχές του Πωγωνίου και GREGIA SALENTINA
με συνολικό Προϋπολογισμό 1.154.000,00 Ε .Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ύψους 544.000,00 €. (Υλοποιείται)
• Ο δρόμος των Λιμνών με συνολικό Προϋπολογισμό 1508.000,00 €. Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται
στο ύψος των 253.800,00 € (Υλοποιείται)
• Διαδρομές προσκυνηματικού τουρισμού στα Ιωάννινα και τo LECCE συνολικού προϋπολογισμού 1.325.500,00 €.
Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στο ύψος των 149.700,00 € (Υλοποιείται)

ΙΝΤΕRREG ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ

Δημοπρατήθηκε
• Brandinode – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ . 363.000,00 € .(Εξοπλισμός κτηρίου, Ιστοσελίδα, μελέτη
αγροτικών προϊόντων) Προϋπολογισμός Δήμου Πωγωνίου στο ύψος των 65.475,00 €
Εγκρίθηκε
• Crafts In Action (παραδοσιακά χειροτεχνήματα)

ΤΟΜΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
• Οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις έφθασαν περίπου το 65% στους ΚΑΠ από 280.000 € μηνιαίως που έπαιρναν οι πρώην
Δήμοι σε 152.000 € και η ΣΑΤΑ από 1.300.000 € το 2010 σε 250.000 € το 2014.
• Γίνεται επιπλέον παρακράτηση από τους μειωμένους ΚΑΠ για την εξυπηρέτηση Δανείων των πρώην δήμων
Άνω Πωγωνίου και Άνω Καλαμά (στο ποσό 200.000 €)
• Προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και μείωση των περιττών δαπανών χωρίς να στερούνται οι δημότες την παροχή βασικών
υπηρεσιών του Δήμου.
• Έγινε εξόφληση μεγάλου μέρους ανεξόφλητων οφειλών και συνεχίζεται , απομένουν υποχρεώσεις των πρώην δήμων
Άνω Πωγωνίου , Άνω Καλαμά (αρχικό ποσό:1.200.000 €).

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

• Μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου πραγματοποιήθηκαν μικρά νέα έργα και τα συνεχιζόμενα σε όλες τις τοπικές
κοινότητες αλλά και με τα μηχανήματα του Δήμου έγιναν παρεμβάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, καθαρισμοί
συντηρήσεις κοινοτικών -αγροτικών δρόμων κλπ.
• Συνεχίστηκαν έργα που είχαν δημοπρατηθεί και είχαν σταματήσει λόγω μη χρηματοδότησής των
(έγινε υποκατάσταση αναδόχου) όπως Πνευματικό Κέντρο Νεγράδων, Μαυρόπουλου, Δημόκορης κλπ.

Στην οδοποιία θα συνεχίσουμε:

• Βελτίωση και συντήρηση του υπάρχοντος επαρχιακού δικτύου.
• Οριστική επίλυση στην παράκαμψη στη θέση Αρμύρες Λάβδανης κ.α.
Με ύψιστο βαθμό προτεραιότητας θα διεκδικήσουμε την
• Αποπεράτωση παραμεθόριας εθνικής οδού «Καλπάκι – Κακαβιά» και σύνδεσής της με την Ιόνια οδό.

Στην πολεοδομία -χωροταξία

Στοχεύουμε στην:
• Μελέτη χωροταξικού σχεδιασμού (ΣΧΟΑΠ) όπου δεν υπάρχει
• Παραχώρηση οικοπέδων σε ενδιαφερόμενους δημότες ύστερα από ρυμοτομικό- πολεοδομικό σχεδιασμό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ύδρευση

Πραγματοποιήθηκαν:
• Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Κεφαλοβρύσου- Βασιλικού.
• Υδρομάστευση πηγών Χάνια (Άνω Καλαμάς)
• Υδροδότηση Χρυσόρραχης –Βροντισμένης από πηγές Βελλάς
• Εξορθολογισμός τελών ύδρευσης από την ανισότητα που υπήρχε στα διαφορετικά τιμολόγια που είχαν οι πρώην
Δήμοι όπου στο γενικό σύνολο τα τέλη της τετραετίας μειώθηκαν περίπου 10%.
• Αντικαταστάσεις αντλιών και αποκατάσταση βλαβών σε αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης (Μαζαράκι, Κεφαλόβρυσο,
Βασιλικό, Κουκλιοι , Δελβινάκι , ορεινό Ξηρόβαλτο, Αγία Μαρίνα , Λάβδανη, Στρατίνιστα, Σιταριά κλπ.
• Μελέτες για αδειοδότηση και άδεια χρήσης νερού στο σύνολο των γεωτρήσεων και υδρομαστέυσεων του Δήμου.
Επίσης
• Υλοποιούμε ενιαία μελέτη υδροδότησης (8) χωριών και με σωστή οργάνωση τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και
σε επίπεδο συντήρησης αλλά και υλοποίηση έργων θα δώσουμε λύσεις στα όποια προβλήματα ύδρευσης αντιμετωπίζουν
οι Τ/Κ του Δήμου με στόχο την πλήρη επάρκεια και ποιότητα νερού σε όλο το Δήμο
• Παρά τους συνεχείς ελέγχους , θα γίνεται ακόμη τακτικότερος έλεγχος και καθαρισμός των δεξαμενών.

Αποχέτευση

Στόχοι:
• Ολοκλήρωση Βιολογικού Κεφαλοβρύσου
• Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου των Τ.Κ. του Δήμου

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν:
• Δημοπράτηση και ανάθεση των απορριμμάτων σε ιδιώτες πετυχαίνοντας την προάσπιση της δημόσιας υγείας και
την μείωση του κόστους.
• Καταργήσαμε και αποκαταστήσαμε τις χωματερές Κεφαλοβρύσου και Δελβινακίου μεταφέροντας τα απορρίμματα
στο ΧΥΤΑ Ελληνικού προβαίνοντας στη αποκατάσταση τους.
• Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων καθώς και αντικατάσταση και επισκευή παλαιών.
• Δεν έγινε καμιά αύξηση στα τέλη καθαριότητας ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ σε κάποιες πρώην Δημοτικές ενότητες μειώθηκαν.
Στόχος μας:
• Η καλύτερη οργάνωση του δικτυού καθαριότητας ,η μεγαλύτερη μείωση του κόστους και η όσο το δυνατό μικρότερη
επιβάρυνση των δημοτών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δάση

Για την καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των δασών προχωρήσαμε στην καταγραφή των δημοτικών εκτάσεων, συγκεντρώσαμε τις
διαχειριστικές μελέτες των πρώην δήμων και συντάξαμε ΟΚΤΩ (8) νέες διαχειριστικές μελέτες που θα αποφέρουν:
α) έσοδα για το Δήμο (εκτίμηση για 3.000.000 ευρώ την επόμενη 10ετία. Μεγάλο μέρος αυτών θα αφορούν έργα στις κοινότητες που
ξυλεύονται )
β) επάρκεια καυσόξυλων για ιδιωτικές ανάγκες δημοτών
γ) ανανέωση του δάσους
δ) την ελεγχόμενη υλοτόμηση του Δάσους

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου
Λατομεία

Λήφθηκαν οι αδιοδοτήσεις για τα δύο λατομεία στο Τ.Δ Δελβινακίου. Αυτό θα επιφέρει:
• Έσοδα για τον Δήμο
• Νόμιμη προμήθεια αδρανή υλικών (χωρίς μεταφορά από μακριά) για τον Δήμο και τους Δημότες

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Δήμος Πωγωνίου διατεθειμένος να στηρίξει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχής μας πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες .
• Διοργανώσαμε διημερίδες στον τομέα της Γεωργίας -Κτηνοτροφίας με θέμα «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία»
και «Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και «Νέων Αγροτών»
• Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία δωρεάν σεμινάρια Αμπελουργίας και Μελισσοκομίας με 300 συμμετέχοντες.
(Πανελλήνια πρωτοτυπία)
• Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. ο Δήμος Πωγωνίου εντάχθηκε στα προγράμματα «Κοινωφελούς Εργασίας» .
• Εγκρίθηκαν προτάσεις για τις τοπικές πρωτοβουλίες στα προγράμματα ΤΟΠ.Σ.Α και ΤΟΠΕΚΟ που στοχεύουν στη προώθηση
της απασχόλησης σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες της καταπολέμησης της ανεργίας και της δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας.
• Υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανεργίας ηλικίας 55-64 ετών μέσω ΟΑΕΔ και ευπαθών ομάδων ΑΜΕΑ

Γεωργία -Κτηνοτροφία
Η γεωργία και η κτηνοτροφία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας, ήταν και είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας
και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον μαρασμό του πιο παραδοσιακού, για τον τόπο μας, οικονομικού παράγοντα,
βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των παραγωγών και δίνοντας λύσεις στα προβλήματά τους.
• Επισκευάστηκαν ομβροδεξαμενές όπου χρειάστηκε, τοποθετήθηκαν ποτίστρες σε σημεία που υποδείχθηκαν
από τους κτηνοτρόφους, μεταφέρθηκε νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες .
• Βελτιώσαμε και συντηρήσαμε αγροτικούς και δασικούς δρόμους
• Λειτουργούμε γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον Παρακάλαμο στελεχωμένο με γεωπόνο και γραμματειακή υποστήριξη.
• Συνεχή συνεργασία με τα ΤΟΕΒ Παρακαλάμου-Καλπακίου –Κουκλιών και βοηθούμε στα προβλήματά τους με τα μηχανήματα
του Δήμου . (Χαλικοστρώσεις ,καθαρισμός τάφρων-διώρυγες κλπ,)
• Τα τέλη δικαιώματος βοσκής παρέμειναν και για το 2013 στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει ο Νόμος.

Δρομολογούμε και διεκδικούμε :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Την διατήρηση των τελών δικαιώματος βοσκής στα κατώτερα όρια που ο νόμος προβλέπει
Την επισκευή των υπολοίπων ομβροδεξαμενών, νέων ποτιστρών, την ηλεκτροδότηση των αγροτικών μονάδων
Την καλύτερη οργάνωση μεταφοράς νερού σε ομβροδεξαμενές και κτηνοτροφικές μονάδες κατά την περίοδο του καλοκαιριού
Την βελτίωση του αγροτικού δικτυού στις Τ.Κ. του Δήμου
Την αναβάθμιση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον Παρακάλαμο
Την ολοκλήρωση και επέκταση αναδασμών κάμπου κτισμάτων _ Νεοχωρίου, τριγώνου γέφυρας Χαραυγής Ριζά Καστανής και Στρατίνιστας - Περιστερίου
Αξιοποίηση του κάμπου Ορεινού- Ξηρόβαλτου
Αξιοποίηση υδάτινων πόρων για επαρκή άρδευση των αγροκτημάτων
Προώθηση ειδικών καλλιεργειών, ύστερα από επιστημονικές μελέτες
Αξιοποίηση πηγών Ρογοζίου
Στήριξη νέων αγροτών

Πρόνοια
• Ουσιαστική παρουσία του Δήμου στο κοινωνικό τομέα κυρίως για τα άτομα της τρίτης ηλικίας που έχουν πραγματικά ανάγκη
και αναπτύσσεται κυρίως από το Νομικό πρόσωπο του Δήμου.
• Συνεχίζουμε τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» ,
• «Δωρεάν Δημοτική Συγκοινωνία»
• Πραγματοποιούμε κάθε χρόνο 10/ήμερες επισκέψεις στα Ιαματικά λουτρά ,
• Σιτίσαμε και σιτίζουμε καθημερινά πάνω από 80 ανήμπορους συνδημότες μας .
• Διοργανώσαμε εκδηλώσεις αφιερώματα στην τρίτη ηλικία ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους

Στοχεύουμε:
• Στην καθημερινή σίτιση και άλλων ανήμπορων δημοτών
• Στην δημιουργία υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας για τη στήριξη (οικονομική, ηθική, ψυχολογική) αναξιοπαθούντων
συμπολιτών μας.
• Στην υλοποίηση δράσεων που έχουμε δρομολογήσει όπως κοινωνικό μαγειρείο κ.α.
• Στην αξιοποίηση των κτηρίων Κουκλιών και Μαθητικής Εστίας Δολιανών για την στήριξη της Γ΄ ηλικίας.

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου
Υγεία
• Προβήκαμε στη συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχεδόν όλων των περιφερειακών και αγροτικών Ιατρείων .
• Προχωρήσαμε στην επέκταση του διαδικτύου αρχικά σε όλα τα περιφερειακά ιατρεία και συνεχίζουμε στα αγροτικά,
εξοπλίζοντάς τα με υπολογιστές – εκτυπωτές απαραίτητα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση .
• Πραγματοποιήθηκαν σειρά ιατρικών εξετάσεων στις έδρες των πρώην δήμων από εξειδικευμένους γιατρούς.
• Συνδέσαμε με δημοτική συγκοινωνία τις κοινότητες με το Κέντρο Υγείας Δελβινακίου.

Πολιτισμός – Αθλητισμός –Τουρισμός

• Διοργανώσαμε από κοινού με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί.
(Την πανελλήνιας εμβέλειας και προβολής εκδήλωση της ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940 στο Καλπάκι,
Εκδηλώσεις Πολυφωνικής Μουσικής, γιορτή κτηνοτρόφου, γιορτή Δάσους, Καλπάκια, ολοκαύτωμα Κεφαλοβρύσου, κτλ).
• Ενισχύσαμε οικονομικά πολιτιστικές δραστηριότητες φορέων.
• Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση αδελφοποίησης Δήμου Πωγωνίου και Δήμου Σφακίων στην γενέτειρα του
Χατζημιχάλη Νταλιάνη στο Δελβινάκι.
• Στον τομέα του Αθλητισμού συνεργαστήκαμε με όλους τους αθλητικούς συλλόγους με ετήσια επιχορήγηση κατά μέσο όρο
με το ποσό των 16.000,00 ευρώ ( 4.000 Ε η κάθε ομάδα)
• Γίνετε συντήρηση όλων των γηπέδων του Δήμου και παραδόθηκε προς χρήση το γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο της
Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
• Ο Δήμος υλοποίησε προγράμματα Άθλησης για όλους με τη λειτουργία οχτώ (8) τμημάτων.
• Συνεργασία με το Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ σε δύο προγράμματα ανταλλαγής νέων στους Κουκλιούς
• Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επισκέφτηκαν οργανωμένα τα μοναστήρια της περιοχής 300 άτομα και
40 τουριστικοί πράκτορες

Στόχοι μας:
•
•
•
•
•

Η συντήρηση και αναστύλωση όλων των μνημείων του Δήμου (πηγάδια, βρύσες, ναοί, μοναστήρια κ.α.)
Η καλύτερη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους _ αδελφότητες, εκκλησιαστικές επιτροπές, αθλητικά σωματεία και συνεταιρισμούς
Η δημιουργία πεζόδρομων σε Τ/Κ, όπου είναι εφικτά
Η προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού (Θρησκευτικός, Ιστορικός, Οικολογικός, Ορειβατικός κλπ)
Η αξιοποίηση και προβολή της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας (πηγές Ρογοζίου, Κεφαλοβρύσου, Γορμού, Δολού, Καλαμά,
Βελλάς, Αγ. Γεωργίου κλπ)

Παιδεία

• Πλήρη οικονομική κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (πετρέλαιο, λειτουργικά, αναλώσιμα κα).
• Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται (6) προγράμματα για την εκπαίδευση Ενηλίκων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πωγωνίου

Στόχοι μας:

• Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών των σχολικών μονάδων
• Ενθάρρυνση συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε καινοτόμα και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ασφάλεια

Για την ελλιπή αντιμετώπιση της πολιτείας του καυτού ζητήματος της ασφάλειας στο Πωγώνι που προέκυψε εδώ και δύο χρόνια παρά τις
υποσχέσεις δεν είδαμε ουσιαστική βελτίωση. Η περιοχή μένει στο έλεος των κακοποιών και είναι ανοχύρωτη.
Θα ενταθούν οι ενέργειες και θα ισχυροποιηθεί η φωνή των Δήμων του «Μεθόριου τόξου» με την στήριξη και των ετεροδημοτών της
Αθήνας ώστε να έχουμε ουσιαστικό και άμεσο αποτέλεσμα.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αιολικά πάρκα

• Έγκριση δύο (2) αιολικών πάρκων στο όρος Κασιδιάρης.
• Αναμένονται αδειοδότησεις ύστερα από απαραίτητες μετρήσεις για άλλα τρία (3) αιολικά πάρκα ( Στο Κουτσόκρανο και δύο στο όρος Νεμέρτσικα).

Φωτοβολταϊκά

• ‘Έγινε αποτύπωση σαράντα Δημοτικών κτιρίων με στόχο την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταικών στις στέγες των κτιρίων .
• Έγινε καταγραφή των δημοτικών εκτάσεων με επικέντρωση σε τρείς (3) περιοχές η ( ΝΤΕΡΕΔΕΣ Τ.Κ. Παρακαλάμου,
ΠΑΓΟΥΝΩ Τ.Κ. Μαζαρακίου, Προφήτη Ηλία του ΤΔ Άνω Ραβενίων).
• Υποβλήθηκαν φάκελοι για τα Δημοτικά σχολεία Παρακαλάμου, Κεφαλοβρύσου και για το Παρθεναγωγείο Δελβινακίου
στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης.

σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό

Ενωτική Πρωτοβουλία Πωγωνίου
Πετρέλαια

Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και το έντονο ενδιαφέρον εταιρειών πετρελαίου για έρευνες στην περιοχή μας με ιδιαίτερη ευαισθησία στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Είναι σημαντικό για την περιοχή μας που εντάσσεται στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μας και αποτελεί μια σπουδαία ελπίδα για την Εθνική
μας οικονομία , για την τοπική μας ανάπτυξη.

Υποβάθμιση - κατάργηση υπηρεσιών
Βιώνουμε την προσπάθεια της κεντρικής Διοίκησης να περιορίσει τις δαπάνες προχωρώντας στο κλείσιμο εκατοντάδων σε όλη τη χώρα
υπηρεσιών.
Από αυτή την «πολιτική» επλήγη και ο Δήμος μας.
Αντιδράσαμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ,ασκήσαμε πιέσεις και εξαντλήσαμε όλα τα επιχειρήματα προς τα κέντρα αποφάσεων, πήραμε αποφάσεις πραγματοποιήσαμε επαφές , παραδώσαμε υπομνήματα και επιστολές (Δωδώνη, τράπεζα, ΕΛΤΑ, Μεταλλουργική, Αστυνόμευση
περιοχής κλπ,) και προσπαθούμε ακόμη και σήμερα να ανατρέψουμε την κατάσταση.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου
Επίλυση στην λειτουργία των δύο Σφαγείων

• Μετά από τεράστια γραφειοκρατικά και άλλα προβλήματα σε συνεργασία πλέον με ιδιώτες διασφαλίσαμε την λειτουργία,
τη δημόσια υγεία και θέσεις εργασίας στο Σφαγείο Παρακαλάμου
• Προχωρούμε το ίδιο μοντέλο στο Σφαγείο Κεφαλοβρύσου.
• Εξυγιαίνουμε με σταθερά βήματα την Επιχείρηση από πάγιες υποχρεώσεις από δόσεις δανείων των πρώην Κοινωφελών
Άνω Καλαμά και Άνω Πωγωνίου σε οφειλές σε εργαζόμενους, στο ΙΚΑ., στην εφορία, ΦΠΑ κ.ά.
• Υλοποιείται ειδικό τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άτομα άνεργα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
• Υλοποιείται πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ανέργων ηλικίας 54-64 ετών

Νομικό πρόσωπο Κ .Π .Α.Μ.Π.Δ.Π

• Πετύχαμε την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
• Δωρεάν σίτιση στους παιδικούς σταθμούς
• Παροχή κατ΄ οίκον υπηρεσιών σε άτομα της τρίτης ηλικίας από το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
• Στήριξη προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε δημότες του Δήμου .
• Καθημερινή δωρεάν σίτισης σε πάνω από 80 συνδημότες που έχουν την ανάγκη μας ( Η επιλογή γίνεται αξιοκρατικά)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Χιονοπτώσεις

• Με τις δικές μας δυνάμεις ,τη συνεργασία και την βοήθεια της περιφέρειας Ηπείρου καταφέραμε να έχουμε όλους
τους δρόμους ανοιχτούς καθ΄ όλη την περίοδο των χιονοπτώσεων.
• Με τη έγκαιρη ρίψη αλατιού αντιμετωπίσαμε τον παγετό και έτσι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.
• Καθαρισμός δεκάδων αγροτικών δρόμων
• Συντήρηση οδικού δικτύου.

Πυρασφάλεια - Πλημμύρες

• Ενεργοποιήθηκε το συντονιστικό όργανο με φορείς που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
• Καθαρίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι, κοινοτικοί – αγροτικοί - δασικοί δρόμοι σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.
• Διανοίχτηκαν νέοι δασικοί δρόμοι για άμεση προσπέλαση της πυροσβεστικής στη Χαραυγή, Καστάνιανη, Αγία Μαρίνα,
Μαζαράκι, Βροντισμένη, Νεγράδες κλπ.
• Αντικαταστάθηκαν -επισκευάστηκαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί στο σύνολο του Δήμου.
• Προβήκαμε στο καθαρισμό φρεατίων, τμήμα του ποταμού Γορμού , καθαρισμούς τάφρων. Ολοκληρώσαμε τα φράγματα
στη Δ. Ε Λάβδανης.

Στοχεύουμε

• Στην δημιουργία νέων αντιπυρικών ζωνών
• Στην καλύτερη οργάνωση και εξοπλισμό για τις έκτακτες ανάγκες

Παροχή Υπηρεσιών - Τηλεοπτικό σήμα παντού. Ασύρματο Ιντερνέτ.

• Σε συνεργασία με ειδικευμένους τεχνικούς προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε τηλεοπτικό σήμα σε κάθε γωνιά
του Δήμου μας.
• Προετοιμασία ψηφιακής πλατφόρμας
• Εγκαταστήσαμε ασύρματο σήμα internet το οποίο εξυπηρετεί ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι των οικισμών του δήμου Πωγωνίου.

πετυχαίνουμε γιατί δουλεύουμε

Ενωτική
Πρωτοβουλία
Πωγωνίου Άνω Καλαμά
Yποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι
Εκλ. Περιφέρειας
Γιώργος Σπ. Αλεξίου
• Γεννήθηκε στον Παρακάλαμο
• Είναι αγροτοκτηνοτρόφος
• Είναι δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα)
• Μέλος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου

Τάσος Αθ. Γιούνης
• Δάσκαλος, Διευθυντής 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.
• Γεννήθηκε στο Μαζαράκι Ιωαννίνων. • Είναι πτυχιούχος της Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Βέλλας
• Του Π.Ι.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. • Του Διδασκαλείου Ιωαννίνων (2ετής μετεκπαίδευση)
• Διετέλεσε: • Μέλος Δ.Σ. Διδασκαλικού Συλλόγου, Αθηνών • Γραμματέας Αδελφότητας Μαζαρακιτών Αθηνών.
• Πρόεδρος Κοινότητας Μαζαρακίου • Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου (2006-08) στο Δήμο Άνω Καλαμά
• Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου

Χρήστος Ν. Γκόγκος

• Γεννήθηκε το 1962 στην Βροντισμένη Ιωαννίνων από γονείς αγρότες
• Είναι υπάλληλος στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
• Μέλος του ΔΕΥΑ • Συνδικαλιστής επί σειρά ετών • Πρόεδρος κοινότητας Βροντισμένης,
• Δημοτικός σύμβουλος Άνω Καλαμά • Αντιδήμαρχος Δήμου Άνω Καλαμά
• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβούλιου Άνω Καλαμά • Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου
• Είναι παντρεμένος με τη νηπιαγωγό Αλεξάνδρα Σκόρδου και έχουν δυο παιδιά

Ιωάννης K. Δόσης
• Γεννήθηκε και κατοικεί στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων
• Απόφοιτος 6 ταξιου Γυμνάσιου
• Υπάλληλος πρώην Κοινότητας Παρακαλάμου και Δήμου Άνω Καλαμά.
• Συνταξιούχος

Καγιά Ι. Χριστίνα
• Γεννήθηκε στο Μαζαράκι Ιωαννίνων το 1972.
• Τελείωσε το Γυμνάσιο Παρακαλάμου και το Λύκειο Ζωσιμαίας.
• Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στον “Α.Π.Σ.Ι. Πίνδος” και κατοικεί στα Ιωάννινα.
• Είναι μητέρα 3 παιδιών

Μπιλιλής Δ. Χρήστος

• Γεννήθηκε στους Κουκλιούς το 1954 από οικογένεια αγροτών. Είναι αγρότης, μόνιμος κάτοικος των Κουκλιών.
• Ασχολείται με τα κοινά από το 1981 όπου και εκλέγεται ως μέλος Τοπικού Συμβουλίου, ως Αντιπρόεδρος και τα τελευταία
δύο χρόνια Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κουκλιών και Δημοτικό Σύμβουλους Δήμου Άνω Καλαμά.
• Είναι παντρεμένος με την Καλλιρόη Παππά και έχουν δύο παιδιά.

Ντότης Β. Κωνσταντίνος
• Γεννήθηκε το 1968 και κατάγετε από το Δ. Διαμέρισμα Παρακαλάμου
• Έγγαμος με την Αθανασία Ρογκα και πατέρας τριών τέκνων
• Απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευτικής
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου. Υποψήφιος διδάκτωρ
• Εργάζεται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
• Αντιπρόεδρος εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι
• Μέλος του ανωτάτου πειθαρχικού συμβούλιου της ΕΝΕ
• Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Ηπείρου

θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε!

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Άνω Καλαμά
Τσιάνου Χ. Άννα
• Η Τσιάνου Άννα γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1983. Κατάγεται από τη Ρεπετίστα πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.
• Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Αγγλικά και γαλλικά.
• Από 2008-2010 εργάστηκε στην Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου Δήμου.
• Συνεργάτρια του παραρτήματος ΕΛΣΤΑΤ στα Ιωάννινα για 2 έτη.
• Σήμερα εργάζεται και ζει στα Ιωάννινα και έχει ένα γιο.

Φωτίου Κ. Αθανάσιος
• Γεννήθηκε στο Ριάχοβο • Αγρότης
• Πατέρας δύο παιδιών • Κοινοτικός Σύμβουλος(1992-1996)
• Πρόεδρος Κοινότητας Ριαχόβου( 1996-2000) • Δημοτικός Σύμβουλος Άνω Καλαμά ( 2006-2010)
• Αντιδήμαρχος Άνω Καλαμά (2008-2010) • Δημοτικός Σύμβουλος Πωγωνίου (2010-2014)
• Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου (2012-2014)

Χατζή Γεωργία του Ζήση-Ζήκου
•
•
•
•

Γεννήθηκε στα Γιάννενα το έτος 1977
Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος
Είναι παντρεμένη με τέσσερα παιδιά
Η ίδια ήταν υποψήφια στο Τοπικό Παρακαλάμου το έτος 2010

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Άνω Πωγωνίου
Γκέγκας Β. Κωνσταντίνος
• Γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσο το 1948.
• Έχει 16ετη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ( Αντιδήμαρχος 1999 – 2000 και 2007 - 2010).
• Διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Κεφαλοβρύσου
• Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα).

Μεντής Ν. Παύλος
• Ιδιοκτήτης εργοστασίου στην Β.Ι.Π.Ε Ιωαννίνων.
• Μέλος πολιτιστικού συλλόγου Κεφαλοβρύσου.
• Κοινοτικός σύμβουλος 1994 – 1998.
• Δημοτικός σύμβουλος Άνω Πωγωνίου (1998 – 2002 και 2006-2010).
• Μέλος Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα).
• Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Μπίντας Χαρίλαος
• Γεννήθηκε στο Βασιλικό Ιωαννίνων το 1946
• Είναι επιχειρηματίας
• Διετέλεσε: πρόεδρος κοινότητας Βασιλικού και κοινοτικός σύμβουλος Βασιλικού
• Έγγαμος με τρία παιδιά

Πορίκης Αθ. Σπυρίδων
• Γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσο
• Είναι 57 ετών, είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά
• Είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στην Γερμανία
• Είναι ιδιωτικός υπάλληλος

... με φαντασία, όραμα και σχεδιασμό

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Άνω Πωγωνίου
Πότσης Αλ. Νικόλαος
• Γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσο το έτος 1943
• Είναι απόφοιτος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας
• Είναι επιχειρηματίας
• Διετέλεσε Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου

Σίμου Κ. Φανούλα
• Γεννήθηκε το 1965, κατάγεται από το Κεφαλόβρυσο.
• Παντρεμένη με τον Σπύρο Ευθυμίου, έχουν 2 γιους, τον Θάνο και τον Κωνσταντίνο.
• Απόφοιτος Λυκείου με πτυχίο Αγγλικών (Lower).
• Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα ως ιδιαιτέρα γραμματέας.

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Δελβινακίου
Βίλλης Ευστρ. Αριστοτέλης
• Γεννήθηκε στο Δελβινάκι
• Υπάλληλος (Δ/κος- Λογ/κος) στο Κέντρο Υγείας Δελβινακίου
• Δημοτικός Σύμβουλος επί σειρά ετών στον πρώην Δήμο Δελβινακίου

Nικόλαος Χ.Γαλίτσης
• Γεννήθηκε στο Τεριάχι Ιωαννίνων το 1952.
• Σπούδασε και εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος στη Hoover.
• Tώρα δραστηριοποιείται σαν επιχειρηματίας, διατηρώντας καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων.
• Πρόεδρος για 4 χρόνια στο Τεριάχι και το Σταυροδρόμι
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου και Αντιπρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Πωγωνίου

Γκόγκας Θ. Σταύρος
• Γεννήθηκε το 1964 στη Βήσσανη, όπου διαμένει μόνιμα
• Έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
• Κτηνοτρόφος
• Έχει ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ( τοπικό συμβούλιο) Βήσσανης
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα)
• Είναι πατέρας τριών παιδιών

Δημητρίου Αρ. Σοφία
• Είναι η μοναδική κάτοικος της Τ.Κ . Ορεινού - Ξηρόβαλτου το χειμώνα
• Ασχολείται με την κτηνοτροφία
• Κατά το παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος της Τ.Κ. Ορεινού -Ξηρόβαλτου

Κώστας Β. Γιώργος
• Γεννήθηκε στην Βήσσανη
• Εργοδηγός Ηλεκτρονικός
• Πρόεδρος ΜΑΤΕΛ Ιωαννίνων
• Υπήρξε κοινοτικός σύμβουλος Βήσσανης
• Έγγαμος με δύο παιδιά

κοντά στους νέους και τις ανησυχίες τους

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Δελβινακίου
Μάγκος Κ. Μιχάλης

• Γεννήθηκε το 1954 στο Δελβινάκι
• Έγγαμος με δύο απιδιά
• Σπούδασε ηλεκτρονικός μηχανικός
• Διετέλεσε επί σειρά ετών, σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία διοικητικό στέλεχος
στη διεύθυνση προμηθειών και παραγωγής
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα)

Μάτσας Σ. Βασίλης

• Γεννήθηκε στα Κτίσματα το 1948
• Τελείωσε 6τάξιο Γυμνάσιο Πωγωνιανής
• Πτυχιούχος Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας
• Υπηρέτησε για 30 και πλέον έτη σε μονάδα Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υείας και Πρόνοιας
• Διετέλεσε παιδαγωγός και διευθυντής του κέντρου παιδικής μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας
• Για 25 έτη γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στα ΚΠΜ
• Επικεφαλής αντιπολιτεύσης στον Δήμο Δελβινακίου 2006-2010
• Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου (2011 έως σήμερα)

Μπούνταλης Σωκράτης

• Γεννήθηκε στην Αγία Μαρίνα το 1948
• Παντρεμένος με τρία παιδιά
• Απόφοιτος Αγνωστοπουλίου Γεωργικής σχολής και Μέσης Τεχνικής Σχολής Αθηνών
• Συνταξιούχος από το ΗΣΑΠ
• Πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων των ΗΣΑΠ επί σειρά ετών με πλούσια συνδικαλιστική και κοινωνική δράση
• Πρόεδρος τις αδελφότητας της Αγίας Μαρίνας για 12 συνεχή έτη. Σημαντική οι συνεισφορά του
στην ανασυγκρότηση των πληγέντων οικημάτων του χωριού του απο την πυρκαγιά το 2000.

Σιούτα Σ. Ελένη
• Γεννήθηκε στη Γερμανία και διαμένη μόνιμα στο Δελβινάκι
• Έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών
• Απόφοιτος νοσηλευτικής Ιωαννίνων, εργάστηκε στα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων
• Ζει και εργάζεται στο Δελβινάκι ως υπάλληλος και διαχειριστής φαρμακείου

κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Καλπακίου
Αδάμ Δ. Σοφία
• Γεννήθηκε στην Δ. Γερμανία από μετανάστη πατέρα και γερμανίδα μητέρα.
• Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας.
• Τριετή φοίτηση στα μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας και Τοιχογραφίας στη σχολή Χ.Α.Ν. Αθηνών
• Εργάστηκε στον Οργανισμό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, ως Βιβλιοθηκονόμος.
• Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά
• Είναι έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών, και μένει μόνιμα πιά στην Χρυσόρραχη του Δήμου Πωγωνίου.

Δόνος Χ. Σταύρος
• Kατάγεται από τα Άνω Ραβένια
• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Πρέβεζας
• Μετεκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Έρευνα
• Εργάστηκε ως λογιστής στην Πρέβεζα, στην εταιρεία “Ροδόπη” και από το 2010 εργάζεται ως λογιστής
φοροτεχνικός στα Ιωάννινα.

Κάκος Ευθύμιος

• Γεννήθηκε στο Καλπάκι το 1965 όπου διαμένει μόνιμα
• Έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών
• Αγροτοσυνδικαλιστής - Γεωργοπτηνοκτηνοτρόφος
• Μέλος του Δ.Σ. Πτηνοτροφικού “Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» από το 2000 έως σήμερα
• Έχει διατελέσει Άντιπρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συναιτερισμού (ΠΙΝΔΟΣ) την περίοδο
2007-2008 και είναι Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλπακίου και
Πρόεδρος παιδικού σταθμού του Δήμου Καλπακίου.

Λίτσας Κ. Ιωάννης

• Δάσκαλος απόφοιτος Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων
• Αντιδήμαρχος Δήμου Καλπακίου (2003 – 2006 & 2006 – 2010)
• Διετέλεσε μέλος του πολιτιστικού συλλόγου «ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ» Δολιανών
• Γεννήθηκε το 1955 στα Δολιανά
• Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών
• Συνταξιούχος –πρώην εκπαιδευτικός

Παπασπύρου Ν. Ελένη
• Κατάγομαι από τα Δολιανά. • Είμαι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ-ΕΔΕ
• Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής. • Εξειδίκευση στην αδειοδότηση Γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
• Διατηρώ Τεχνικό Γραφείο Μελετών στα Ιωάννινα. • Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ Νομού Ιωαννίνων.
• Έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών.

Ρούντας Χ. Βασίλειος
• Γεννήθηκε το 1952 στα Άνω Ραβένια
• Έγγαμος και πατέρας 3 παιδιών
• Μέλος Δ.Σ. Πολιτιστικού συλλόγου Άνω Ραβενίων
• Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος Άνω Ραβενίων (8έτη)
• Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Καλπακίου 2002 - 2006

Σιούτης Ι. Μιχάλης

• Γεννήθηκε το 1967 στο Καλπάκι όπου και διαμένει μόνιμα
• Δάσκαλος. Απόφοιτος Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και Παιδαγωγικού τμήματος Παμεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Διετέλεσε μέλος τοπικού συμβουλίου Δ.Δ. Καλπακίου (1999-2006)
• Μέλος Δ.Σ. αναπτυξιακής επιχείρησης του δήμου Καλπακίου 2003 – 2006 και πρόεδρος
τις ίδια επιχείρησης 2008-2010
• Πρόεδρος παιδικού σταθμού Καλπακίου
• Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Πωγωνίου
• Παντρεμένος με τη Λίτσα Μητσοπούλου με την οποία έχουνε δύο παιδιά

έχουμε δείγμα γραφής

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Λάβδανης
Κούρος Λ. Παύλος
• Γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσο το 1954
• Έγγαμος με ένα παιδί
• Έμπορος. Ασχολείται 12 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση (πρώην Αντιπρόεδρος Λάβδανης)

Πανταζής Αθ. Γεώργιος
• Γεννήθηκε στην Αθήνα.
• Εργάσθηκε ως υπάλληλος στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»
• Ως συνταξιούχος το έτος 2004 επέστρεψε στο χωριό του
την Κάτω Λάβδανη του Δήμου Πωγωνίου και ως ακρίτας καταβάλει προσπάθεια
ώστε το χωριό του να μείνει ζωντανό.

Σπυρόπουλος Θ. Στυλιανός
• Γεννήθηκε στην κάτω Λάβδανη το έτος 1938 όπου και διαμένει μόνιμα
• Είναι έγγαμος
• Διετέλεσε αντιπρόεδρος στην αδελφότητα κάτω Λάβδανης επί προέδρου Παύλου Αλεξίου
• Υπήρξε σύμβουλος στην κοινότητα Λάβδανης επί 8ετίας
• Εργάστηκε ως αρχιμάγειρας στο πεζικό, αεροπορία και παιδικές κατασκηνώσεις

Yποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφέρειας Πωγωνιανής
Κουκουλάρης Χ. Στυλιανός

• Γεννήθηκε το 1972 στην Πωγωνιανή όπου ζει και εργάζεται • Έγγαμος πατέρας δύο παιδιών
• Σπούδασε • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και παρά τις αντιξοότητες συνέχισε να λειτουργεί
την οικογενειακή επιχείρηση (παντοπωλείο) στην Πωγωνιανή • Εγκατέστησε μελισσοκομική μονάδα,
φύτεψε αμπέλια, κτίζει οινοποιείο και παρακολουθεί σεμινάρια οινολογία και οινοποίησης
• Από 26 χρονών υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση 3 φορές κοινοτικός σύμβουλος και από το 2008
πρόεδρος τις διευρυμένης κοινότητας Πωγωνιανής • Διετέλεσε Πρόεδρος στης Δ.Σ. του ΚΠΜΑ.
Πωγωνιανής και γραμματέας του συλλόγου Πωγωνιανής • Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου
(2011 έως σήμερα).

Καλέτση Χ. Ειρήνη
• Είναι 28 ετών και κατάγεται από την Πωγωνιανή.
• Αποφοίτησε το 2008 από την Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Από το 2010 ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου διατηρώντας γραφείο στα Ιωάννινα

μας δυναμώνει ό,τι μας ενώνει!

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1. ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΤΖΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
1. ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ
1. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
2. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ
1. ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΤΣΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ
1. ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ
1. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΣΙΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΗΣ
1. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
1. ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
1. ΚΙΤΣΩΝΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΠΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ
1. ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
1. ΒΑΖΑΚΑ ΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
4. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΚΟΡΙΟΥ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΛΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΣΙΩΖΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΟΥ
1. ΔΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
1. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
1. ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ
2. ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
4. ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
1. ΛΙΑΤΗΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
1. ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
1. ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ
1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΦΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ
1. ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΛΕΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
1. ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
1. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ-ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ
1. ΒΟΥΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
1. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1. ΣΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ
1. ΔΕΡΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
1. ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΤΖΙΜΜΗΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ
1. ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
2. ΜΗΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΑΧΟΒΟΥ
1. ΜΑΝΟΥΣΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΜΠΑΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΨΙΑΣ
1. ΜΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
1. ΜΗΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΦΗ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ
1. ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΦΡΕΣΤΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ
1. ΜΕΝΤΗ ΑΘΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ
1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΔΩΝ
1. ΒΥΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
2. ΠΛΙΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ
1. ΝΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
1. ΜΠΡΕΜΜΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΛΙΜ ΜΠΙΣΑΡΑ
2. ΤΣΙΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΜΑΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
1. ΓΚΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ
1. ΚΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΠΗΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1. ΒΑΛΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΝΤΕΜΙΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΖΗΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
3. ΚΑΡΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΓΡΑΔΩΝ
1. ΒΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2. ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

με
ύ
ο
ρ
οπο
τ
ω
ρ
ε, π μούμε
μ
ύ
ο
ο
τολμ καινοτ
&
Η εποχή που οι Δήμοι ήταν επιχειρηματίες έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ένα τίμημα που πληρώνει ακόμη ο Δήμος
Πωγωνίου. Βασικός στόχος είναι με συνεργασίες να προσελκίσουμε στην περιοχή τέτοιες δράσεις που να την
αναβαθμίζουν. Για το προηγούμενο σύντομο διάστημα της θητείας δύο τέτοιες δράσεις θεωρούμε ότι αξίζει να
αναφερθούν.

Η Κιβωτός του Κόσμου στην Πωγωνιανή
Την τελευταία τριετία συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε
το δύσκολο εγχείρημα του πατέρα Αντώνιου για την
λειτουργία των πρώην σχολών Λάτση στην Πωγωνιανή.
Ο στόχος της προσπάθειας είναι διπλός, αφενός να
δημιουργηθεί μια καινούρια οικογένεια για όλα τα
παιδιά της Ηπείρου που αναζητούν την αγάπη και την
ασφάλεια, αφετέρου η πνοή και ανάπτυξη σε έναν
τόπο που ερημώνει. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει
από αυτή την προσπάθεια με αποδέκτη όχι μόνο την
ακριτική Πωγωνιανή αλλά ολόκληρη την Ήπειρο είναι
το ξαναζωντάνεμα της περιοχής.

Το Eλεύθερο Δημοτικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πωγωνίου
Σε μια πρωτοποριακή, για τα δεδομένα της Ηπείρου, κίνηση προχώρησε ο Δήμος Πωγωνίου για την ίδρυση
Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια απόφαση που βρήκε θερμούς υποστηρικτές
και υλοποιείται με την βοήθεια του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λάκη Παπαϊωάννου, ο
οποίος κατάγεται από το Δολό Πωγωνίου.
Το Δ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο (που είναι το πρώτο στην Ήπειρο και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα) στεγάζεται στο
παλαιό Παρθεναγωγείο Δελβινακίου. Οι καθηγητές διδάσκουν αφιλοκερδώς, ενώ ήδη φοιτούν δεκάδες
ηπειρώτες σε ενός μεγάλου εύρους αντικείμενου σπουδών.

όλοι μαζί για τη νέα πενταετία

